
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Теодор Седларски, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

ОТНОСНО: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в ПН 3.8 

Икономика (Политическа икономия - микроикономика и пазар на труда) в 

ПУ „Паисий Хилендарски” 

Информация за конкурса и кандидата 

Конкурсът е за академичната длъжност „доцент“ по ПН 3.8. Икономика 

(Политическа икономия - микроикономика и пазар на труда) и е обявен в Държавен 

вестник, бр. 57/26.06.2020 г., за нуждите на катедра „Икономически науки“ на Факултета 

по икономически и социални науки в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

За участие в конкурса са постъпили документите на гл. ас. д-р Стефан Атанасов 

Райчев. Представените документи са изготвени съгласно изискванията на ЗРАСРБ за 

заемане на академичната длъжност “доцент” и Правилника за развитие на академичния 

състав на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Д-р Стефан Райчев е възпитаник на ПУ „Паисий Хилендарски“ от бакалавърската 

специалност „Политология“ и магистърската програма „Управление на човешките 

ресурси“. През 2016 г. успешно е защитил докторска дисертация на тема „Ефекти на 

публичните политики на пазара на труда за стимулиране на икономическия растеж и 

намаляване на неравенството (съвременни измерения на основния икономически избор 

между държавна намеса и свободен пазар)“. Провежда лекции и упражнения по различни 

икономически дисциплини - Икономикс, Икономика на труда, Икономика на публичния 

сектор и др., които се вписват в тематичната област на конкурса. Има опит и в различни 

научноизследователски и приложни проекти като академичен наставник и член на 

изследователския колектив, които допълват участията му в научни семинари и 

конференции от национално и международно значение, както и осъществената 

преподавателска мобилност. 

Изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 26 от ЗРАСРБ и 

допълнителните изисквания за Пловдивския университет 

Според справката за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 

26 от ЗРАСРБ за ПН 3.8. Икономика за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

кандидатът д-р Стефан Райчев покрива количествените критерии - при минимум 400 той 



има 463.9, в т.ч.: 

• показатели от група А - дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ - 50 

точки; 

• от група В - хабилитационен труд, монография - 100 точки; 

• от група Г - монография, книга на базата на дисертационен труд и публикации 

(студии, статии, доклади и др.) в различни по ранг и вид научни издания - 263,9 

точки; 

• от група Д, цитирания и рецензии в научни издания - 50 точки, колкото е и 

минималният брой според изискванията на ЗРАСРБ. 

От допълнителните показатели за оценка на кандидата са натрупани 223,8 точки на база 

участие в проекти, разработени лекционни курсове и издадени учебни помагала, 

преподавателска мобилност и членство в професионални организации. Приложена е 

справка и за изпълнението на допълнителните изисквания за академичната длъжност 

„доцент“ съгласно чл. 58 от Правилника за развитие на академичния състав на ПУ 

„Паисий Хилендарски“. 

Следва да се отбележи, че монографичното изследване не е самостоятелно и от 

представените разделителни протоколи не може еднозначно да се идентифицира 

приносът на д-р Райчев спрямо останалите съавтори. Необходимо е кандидатът да 

отграничи своите конкретни приноси в монографичния труд включително, за да се 

установи със сигурност, че са изпълнени критериите от група В от минималните 

национални изисквания. 

Обща характеристика на представените научни трудове 

Предоставен е списък на всички публикации на д-р Стефан Райчев. Те са 23 на 

брой. Списъкът на публикациите му във връзка с обявения конкурс за академичната 

длъжност „доцент“ включва общо 18 заглавия, групирани по следния начин: 2 колективни 

монографии в съавторство; 1 глава от колективна монография отново в съавторство; 12 

статии и доклади, от които 9 в съавторство, 1 учебно пособие със съавтор и 1 книга на 

базата на дисертационен труд. Прави впечатление, че 10 от публикациите са с посочено 

авторство на един и същ колектив от трима души (Д. Стоянова, Бл. Маджурова и Ст. 

Райчев), а в още 2 от тях кандидатът отново е работил заедно с един от съавторите (Д. 

Стоянова и Ст. Райчев). 

Повечето от самостоятелните публикации на кандидата са по-скоро близки до 

прекия обхват на конкурса и са свързани с оценка на ефективността на публичния сектор, 



популизма и евроскептицизма или са разработени на базата на дисертационния труд. Това 

може да се каже и по отношение на пряко представените за участие в конкурса научни 

трудове, в които е засегната малко микроикономическа тематика, а много по-силно се 

акцентира на социалната кохезия и социалното предприемачество, а също така и на 

проблемите на фискалната консолидация с акцент върху Западните Балкани и 

Европейския съюз. В двете самостоятелни публикации на кандидата, пряко свързани с 

темата на конкурса, пазарът на труда е обхванат от гледна точка на неактивното население 

и диспропорциите между производителността на труда и работната заплата. 

Същевременно представените публикации, с които д-р Райчев е придобил ОНС „Доктор“, 

свидетелстват за траен интерес към въпросите на пазара на труда и са показателни за 

неговата много по-голяма фокусираност върху тази проблематика като докторант. 

Трудно могат да се коментират обемът и други конкретни измерения на 

предоставените за участие в конкурса публикации, тъй като те са в съавторство, а от 

разделителните протоколи не може ясно да се откроят границите на колективната работа. 

В бъдеще д-р Райчев би могъл да се насочи към по-тесен кръг от изследователски 

въпроси, което ще позволи тяхното разработване в по-голяма дълбочина. Той разполага с 

потенциал да насочи усилията си към публикуване в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, по същия начин, както 

е реализирал международна преподавателска мобилност, което би повишило 

разпознаваемостта и на институцията, която представлява. В тази насока, публикуваните 

материали на английски език на кандидата (над половината от списъка с публикации за 

конкурса) позволяват по-широко разпространение на научните му резултати и откриват 

възможности за по-широко сътрудничество и извън страната. 

Оценка на научните приноси на кандидата 

В приложените документи приносите на д-р Райчев за участие в конкурса за 

академичната длъжност „доцент“ не са изрично дефинирани в теоретичен и приложен 

аспект, а по-скоро са представени като анотации на публикациите за участие в конкурса. 

В монографичните изследвания отново се проявява интересът към публичните политики, 

като се засяга и въпросът за ефектите на глобализацията върху



пазара на труда и неговото приспособяване в новите условия, включително и по линия на 

Индустрия 4.0. Това демонстрира интереса на кандидата към съвременните 

предизвикателства пред публичните политики и тяхната адаптация в секторен и 

технологичен аспект. Темата за Западните Балкани и различните „скорости“ в ЕС също е 

обект на изследване от д-р Райчев в неговите колективни публикации, като в тях много 

повече се акцентира на социалните и дори политологическите характеристики на 

икономическото развитие. В контекста на европейските политики и състоянието на 

Европейския съюз се коментират и въпросите на младежката заетост, безработицата и 

неактивните млади хора като приносите на кандидата могат да се търсят при емпиричния 

анализ и проследяването на тенденциите. При това изследователският акцент е поставен 

върху ефективността на публичните политики на пазара на труда не само за повишаване 

на икономическата активност, но и за намаляване на доходните и социалните неравенства. 

Може да се заключи, че в публикациите на д-р Райчев удачно са откроени 

характеристиките на пазара на труда не само като факторен пазар, но и като социален 

институт по отношение на широк кръг въпроси, които с подходящи разяснения биха 

могли да се впишат и в пряката тематика на конкурса особено по отношение на 

микроикономиката. 

Заключение 

Гл. ас. д-р Стефан Райчев изпълнява минималните национални изисквания за 

заемане на академичната длъжност „доцент“, като участието му в колективната 

монография, която се явява основен хабилитационен труд, следва да се определи по- 

еднозначно. Трудна е оценката на авторските приноси на кандидата в публикациите в 

съавторство, а темата на конкурса в частта микроикономика би могла да бъде по-силно 

засегната в представените материали. Отчитайки преподавателската и проектната 

дейност на кандидата, както и разработените учебни материали, изразявам положително 

становище по кандидатурата на гл. ас. д-р СТЕФАН АТАНАСОВ 

РАЙЧЕВ да заеме академичната длъжност „доцент“ в катедра „Икономически науки“ на 

Факултета по икономически и социални науки в ПУ „Паисий Хилендарски“. 

23 октомври 2020 г. гр. София 

проф. д-р Теодор Седларски 


