
                                      

                                                        С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Ваня Петрова Иванова, катедра „Икономически науки“, ФИСН – 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Научна специалност „Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)“ 

 

Относно: конкурс за „доцент“ по професионално направление 3.8 

Икономика(Политическа икономия – Микроикономика и Пазар на труда) във 

Факултета по икономически и социални науки към Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“. 

 

1. Информация за конкурса  

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Икономически науки“, Факултет по 

икономически и социални науки към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

съгласно решение на Факултетния съвет на ФИСН, протокол № 143 от 29.05.2020 г, 

ЗРАСРБ и Правилникът за организацията и провеждането на конкурси за придобиване 

на научни степени и за заемане на академични длъжности в ПУ „Паисий Хилендарски“, 

и е публикуван в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020  

Участвам в състава на научното жури по конкурса като външен член съгласно Заповед 

№ Р33-4132 от 25.08.2020 г. г на Ректора на ПУ. 

  

В конкурса участват един кандидат. Оценката на  кандидата за заемане на 

академичната длъжност "доцент" е изготвена според изпълнението на условията по чл. 

53 и в съответствие с резултатите от справките по чл. 54, ал. 1.  

 

2. Кратка информация за кандидатите в конкурса  

Стефан Райчев е изцяло възпитаник на ФИСН. Той има бакалавърска степен от ПУ 

„П. Хилендарски“ и магистърска степен, специалност „Управление на човешките 

ресурси“. От 2016г. е доктор по икономика. Заемал е длъжностите асистент и от 2017г. 

и досега Райчев е главен асистент в ФИСН на ПУ. Натрупаният макар и не много 

продължителен професионален опит на кандидата като лектор и асистент в 



Пловдивския университет несъмнено е доказателство за висок професионализъм, 

сериозна експертиза и достигнати добри постижения в изследователската дейност. 

Паралелно с академичната кариера Стефан Райчев е участвал и в множество научно -

изследователски проекти, което го представя и като учен. 

 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност  

3.1. Изпълнение на задължителните минимални национални количествени изисквания 

за академичната длъжност „доцент“  

Кандидатът Стефан Райчев напълно отговаря на задължителните условия, заложени в 

чл. 26 на ЗРАСРБ и чл.65(1) от Правилника за РАС на ПУ, тъй като:  

 Има придобита образователна и научна степен доктор;  

 Автор е на значителен брой научни публикации изцяло по темата на конкурса, в 

т.ч. и съавтор в колективна монография, рецензирана от двама научни 

рецензенти и има необходимия брой цитирания;  

 Заема академичната длъжност главен асистент от октомври 2017 г.  

 

Гл. ас. д-р Стефан Райчев представя научна продукция и документи, които доказват 

формирането на малко над 460 точки, съгласно утвърдените национални минимални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“.  

3.2. Изпълнение на допълнителните изисквания на ФИСН за академичната длъжност 

„доцент“  

Гл. ас. д-р Стефан Райчев участва като съавтор в публикувано помагало по Икономикс, 

има участия в изследователски проекти, с публикуван резултат, подготвил е и изнася 

няколко курса лекции. Представени са публикации в специализирани научни издания, в 

които кандидатът е съавтор, както и една колективна публикация в реферирано и 

индескирано в SCOPUS издание. Всичко това отговаря на определените от ФИНС 

допълнителни количествени и качествени изисквания и прави допустима 

кандидатурата на гл. ас. д-р Райчев в обявения конкурс.  

 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност  

След спечелен конкурс през 2017 г. в ФИСН гл. ас. д-р Райчев преподава активно в 

курсове по Икономика на труда, Управление на човешките ресурси, Икономика на 

публичния сектор и Икономикс. Заетостта му е основно в ОКС „Бакалавър“. Справката 



за годишната учебна заетост на гл. ас. Райчев за последните 4 учебни години показва 

аудиторно изпълнение при ОКС „Бакалавър“ средно от 355 ч. на година. 

Личните ми впечатления от кандидата по дисциплините „Икономикс“ и 

„Микроикономика“, са изключително положителни. Стефан Райчев подхожда 

отговорно и се старае непрекъснато да усъвършенства учебното съдържание. Той е 

преподавател, който покрива широк периметър от свързани с Икономика на труда 

учебни дисциплини и отговорното му отношение и ангажираност при работата със 

студентите заслужават много висока оценка.  

Въз основа на казаното може да се обобщи, че гл.ас. Стефан Райчев е утвърден 

преподавател в областта на Икономика на труда. Трудовият стаж на кандидата в ПУ 

говори за целенасочена подготовка за заемане на академична длъжност „доцент” в 3.8 

Икономика (Политическа икономия – Микроикономика и Пазар на труда). 

5. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации  

За участие в конкурса гл. ас. д-р Райчев представя 16 публикации в специализирани 

научни издания и издателства. От тях 43 % са на английски език. Преобладаващата част 

от публикациите (75 %) са колективни.  

Представените документи и публикации дават представа за извършената научно-

изследователска и преподавателска дейност през годините след заемането от него на 

академичната длъжност „гл. асистент“ през 2017 г. Активната изследователска и кон-

султантска дейност му е позволила да направи за този период значителен брой публи-

кации. Всички те са оригинални научни изследвания, изцяло авторови анализи и са 

силно фокусирани в тематиката на конкурса –най-вече пазар на труда. 

Кандидатът участва в конкурса с 16 публикации, реализирани в специализирани научни 

издания. От тях:  

 2 колективни монографични издания, във всяко от които авторовият текст е над 

100 стр.;  

 7 броя статии и студия, в т.ч. една в списание индексирано в SCOPUS;  

 6 броя научни доклади на конференции в страната.  

Допълнително представени са доказателства за участия в  научно-изследователски про-

екти и участие в съавторство в едно учебно помагало по Икономикс. Представена е и 

книга, на базата на дисертацията на кандидата, както и главата„Социална кохезия в 

сферата на образованието - достигнато равнище в България, ЕС и Западни Балкани“, 

част от „Европейската интеграция днес- някои проблеми и възможности“(стр.106-127), 



в която кандидатът участва като съавтор. Последната няма да бъде рецензирана от мен, 

тъй като тя напълно преповтаря съдържанието на също представена за участие в кон-

курса монография „Социална кохезия (Национални, регионални и структурни измере-

ния в контекста на България- ЕС- Западни Балкани“) (стр291-310). 

 

Като обобщение на посоченото до тук мога да оценя, че представените и доказани ко-

личествени и качествени показатели на научната продукция на кандидата отговарят на 

утвърдените изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, според 

ЗРАСРБ и допълнителните изисквания за ФИНС. Не са открити доказателства за нару-

шаване на авторските права на други изследователи, с което приемам, че представените 

и рецензирани материали са авторови, съобразено с предоставените разделителни про-

токоли при колективните публикации. 

В творчеството на кандидата най-значимото научно направление се свързва с пробле-

мите на пазара на труд и икономика на публичния сектор. На следващо място са публи-

кациите, отнасящи се до интеграционните процеси в България, конвергенцията на бъл-

гарската икономика с тази на останалите страни от ЕС и то най-вече в сферата на соци-

алната кохезия, както и въпросите за младежката безработица.  

В представените научни трудове и публикации кандидатът разглежда актуални и зна-

чими въпроси, свързани с инструментите за провеждането на макрополитика в сферата 

на трудовия пазар, оценка на нейната ефективност и прогнозиране на нейните резулта-

ти. При тях личи добро познаване на теоретичните основи и развитието на проблемите, 

умения за аргументирани анализи и извеждане на възможни решения.  

Оценка за качеството на научната продукция в много голяма степен може да бъде нап-

равена чрез цитируемостта. Приложената справка показва 6 цитати, в т.ч. 2 броя цитати 

на публикации в издания, индексирани в Scopus и WofS.  

 

6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси  

Резултатите от научната и научно-приложната дейност на кандидатът са получени като 

следствие от публикуването на 2 колективни монографии, 7 статии в специализирани 

списания, участие в 6 конференции в страната. Резултатите се покриват в значителна 

степен с приносите на автора и може да се обобщи, че са основно в емпиричния анализ 

на националните, регионални и структурни измерения на социалната кохезия, както и в 

анализа на ефективността на политиките, свързани с регулирането на пазара на труда и 

преодоляването на социалните неравенства. Предлаганите мерки за повишаването на 



ефективността на публичния сектор чрез използването на подходящ инструментариум 

за пълноценно и всеобхватно оценяване на публичните дейности, проекти и политики 

също обогатява обществената наука и практика. Приносни елементи могат да бъдат 

открити и в препоръките за подобряване резултатността на активните политики на па-

зара на труда като инструмент за активизиране на младото население, включването му 

на този пазар и преодоляване на младежката безработица. През призмата на социалната 

кохезия са направени изводи за нуждата от реформи в публичните политики, касаещи 

особено рисковите групи. 

 

7. Основни критични бележки и препоръки  

Към учебно-преподавателската и научно-изследователската дейност на кандидата имам 

следните препоръки:  

 Да разработи и представи самостоятелно монографично изследване, което ясно 

и категорично да представя научния профил на Райчев като изследовател и учен;  

 Да направи публикации в областта на микроикономическите анализи, с което да 

покрие напълно тематиката на обявения конкурс; 

 да увеличи участията си на международни научни форуми и публикациите си в 

чужди научни специализирани издания, с което да направи по-видими постиже-

нията си в избраната научна област;  

 

8. Заключение  

Приведените доказателства и направените оценки на научната, преподавателската и 

изследователската дейност на кандидата доказват, че той отговаря на изискванията на 

ЗРАСРБ и на критериите на ФИСН за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемото научно жури да даде 

положителна оценка и предложи на Факултетния съвет на ФИСН при  ПУ „П. 

Хилендарски“ да избере и утвърди гл. ас. д-р Стефан Атанасов Райчев за заемане 

на академичната длъжност „доцент“ по 3.8 „Икономика“(Политическа икономия 

– Микроикономика и Пазар на труда). 

 

15.10.2020                                                                             Подпис:………………… 

                                                                                             /доц. д-р Ваня Иванова/        


