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Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

СТАНОВИЩЕ 

на проф. Нено Павлов 

доктор на икономическите науки 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на виеше 

образование „Социални, стопански и правни науки“, ПН 3.8. Икономика (политическа икономия - 

микроикономика и пазар на труда) във Факултета по икономически и социални науки към 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

Позиция на представящия Становището: член на Научно жури по процедура за заемането 

на академичната длъжност „доцент“, с решение на ФС на Факултет икономически и социални науки. 

Кандидат за заемането на конкурсната академична длъжност „доцент”: д-р Стефан 

Атанасов Райчев, академичен преподавател в ПУ „П. Хилендарски“. 

Основание за написване на Становището: Заповед № P33-4132/25.08.2020 г. на Ректора 

на Университета и Решение на Научното жури от учредителното заседание. 

1. Кратка информация за кандидата в конкурса 

Д-р Стефан Атанасов Райчев е роден на 17.09.1984 г. в гр. Пазарджик. Завършва 

бакалавърска програма по специалност „Политология“ (2007 г.) и магистърска степен по 

„Управление на човешките ресурси“ в Пловдивски университет (2009 г.). Присъдена му е 

образователна и научна степен „доктор по политология” след обучение в докторантура (2013-2016 

г.) във Факултета по икономически и социални науки на ПУ. Осъществява изходяща академична 

мобилност по Програма „Еразъм +“ в Университета Валядолид, Кралство Испания през 2017г„ 

2018г„ 2019г. и 2020 г. 

Началото на академичната кариера на д-р Райчев се свързва със заемането от 30.09.2016 г. на 

позицията асистент към Катедра „Икономически науки“ в Пловдивски университет, а от м. октомври 

2017 г. до момента на гл. асистент в Университета. Кандидатът придобива професионален 

практически опит на позицията „продуктов мениджър“ в „Явор ООД“, Пазарджик (2008-2012 г.). 

Владее писмено и говоримо английски език. 

Научните интереси на д-р Райчев са в областта на пазара на труда, влиянието на 

глобализацията върху заетостта и трудовите отношения, икономиката на труда и публичния сектор, 

публичните политики на пазара на труда, икономическия растеж, политиките по бедността и 

неравенството. 

Обобщената биографична справка представя кандидата като университетски преподавател 

с академичен опит, изразени кариерни ориентири и изследователски компетентности в 

професионалното направление на откритата конкурсна процедура. 

Депозираната научна продукция и пакета от официални документи са законосъобразно 

оформени, за целите на оценяването и вземането на решение относно избора на кандидата да 

заеме по трудово правоотношение академичната длъжност „доцент”. 
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2. Оценка на учебно-преподавателската дейност 

Д-р Райчев притежава служебно удостоверен общо 8 г. академичен стаж като щатен 

преподавател, от които 2 г. и 9 месеца като главен асистент, с което изпълнява изискването на чл. 

24, ал. 1, т. 2 на ЗРАСРБ. Той упражнява достатъчна по обем аудиторна и извънаудиторна учебно-

педагогическа заетост в редовна, задочна и дистанционна форма в рамките на следните академични 

курсове: „Икономикс“, „Икономика на труда“, „Микроикономика“ и „Икономика на публичния 

сектор“. 

В съответствие с депозираната справка през последните четири поредни учебни години (2016-

2017; 2017г.- 2018; 2018 - 2019; 2019-2020 г.) той реализира 1765 академични часа аудиторна заетост, 

респ. 436 часа средногодишно в академичното обучение и 345 часа извънаудиторна заетост. 

През последния тригодишен период регистрира участие в разработването на 2 учебника и 

учебни помагала, на нови бакалавърски програми, в адаптирането на курсове на чужд език за 

обучение на входящи чуждестранни суденти по Еразъм програма, като и в научно ръководство и 

рецензиране на магистърски тези. 

Анализираната преподавателска и учено-методическа работа, заедно с издадените учебници 

и учебни помагала представят кандидата като квалифициран преподавател, с възможности да 

продължи да развива своя научен потенциал на качествено по- високо академично ниво. 

3. Обща оценка на научноизследователска дейност 

Представената за оценяване научноизследователска дейност на д-р Райчев обхваща 

публикации от всички научни жанрове и академични дейности, респективно: 

Първо, представени за рецензиране публикации - 22 бр., отговарящи на изискванията на 

действащите академични стандарти в страната и Университета със следната структура: монографии 

- 2 бр. ( 9 %); колективна монографии - 1 бр. ( 5 %); студии - 1 бр. ( 5 %/) в Skopus; научни статии 

- 12 бр., (54 %); научни доклади - 4 бр., (18 %); учебници, книги и учебни помагала - 2 бр. (9 %/). 

Тематично публикациите обхващат следните области на научната специалност: Политическа 

икономия - микроикономика и пазар на труда, с фокус състоянието, динамиката и политиките на 

пазара на труда, заетостта, безработицата и трудовите отношения, кохезионната политика, 

икономико-социалните измерения и ефекти на намесата (регулациите) на държавата на трудовия 

пазар. 

От депозираните публикации - 5 бр. (23%) са самостоятелно разработени, а 17 бр. (77%) в 

съавторство, респ. 2 бр. монографии, 1 бр. колективна монография, 1 бр. студия, 8 бр. статии, 4 бр. 

научни доклади и 1 бр. учебно помагало, за което коректно са представени разделителни протоколи 

между авторите. 

По-голяма част от публикациите са на български език - 12 бр. (54,5%), а на английски език - 

10 бр. (45,5%), съответно студии - 1 бр. в Scopus, научни статии - 5 бр., научни доклади - 4 бр. 

Второ, изпълнение на минималните ноукометричните изисквания за заемането на 

академичната длъжност „доцент”: на основание информацията в приложената Справка 

потвърждавам, че както по отношение на отделните групи показатели, така и сумарно, д-р Райчев 

отговаря и надвишава минималния брой точки (400 т.) по държавния и университетския стандарт с 

акумулираните общо 463,9 точки, в т.ч. и по отношение на цитиранията на авторови произведения, 

оценяващи отношението и интереса на изследователската общност към разработваната 

проблематика и постигнатите научни резултати. 

Трето, кандидатът участва като експерт в един университетски проект и два национални 

проекта по европейски програми през периода 2015-2020 г., в национални и международни научни 

форуми, както и в модериране на конферентни изяви на студенти и докторанти. 

Констатацията ми е, че тематиката на научноизследователската дейност на кандидата е 
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фокусирана изцяло върху професионалното направление, по което е обявен конкурса. Тя е 

реализирана в периода след придобиването на образователната и научна степен „доктор“ и напълно 

отговаря на изискванията на Правилника за развитие на академичния състав на ПУ. Представен е и 

хабилитационен труд на тема „Социална кохезия (Национални, регионални и структурни измерения 

в контекста на България-ЕС- Западни Балкани)“, Издателство "Паисий Хилендарски" Пловдив, 

2019 г., с което коректно се изпълнява изискването на чл. 24, ал. 1, т. 3 на ЗРАСРБ. 

4. Оценка на изследователските резултати и научните приноси 

Доминиращото тематично направление в научните изследвания на д-р Райчев, с което той е 

разпознаваем сред научната общност са пространният статистически и иконометричен анализ на 

социалната кохезия в регионален, национален и структурен аспект, ефективното използване на 

европейските средства по перо „Кохезионна политика“, нивото на сближаване между Западните 

Балкани, България и средноевропейското равнище в ЕС, състоянието и политиките за развитие на 

трудовия пазар. 

Приемайки депозираната Справка за научните приноси могат да се направят следните 

обобщаващи изводи за качеството и научно-приложната стойност на приносните моменти: 

Първо, проучени, систематизирани, доразвити и обогатени са съвременните знания, 

концепции, подходи и методология (използването на графичен, табличен, динамичен, рангов и 

корелационен анализ) при комплесното изследване и оценка на социалната кохезия в ЕС- 28, като 

процес на сближаване в множество направления по релацията „България-Западни Балкани-EC“. За 

целта се прави сполучлив опит за научно трансфериране на специализирани знания, водещи до 

обогатяване на научната специалност на конкурса. 

Второ, значим приносен характер има дълбочинният анализ на аргументите и основанията 

за решаването на фундаменталния проблем, свързан с избора между взаимозависимите 

алтернативни подходи и политики в икономиката: държавна намеса и свободен пазар. За целта се 

разкриват съдържателните положителни и отрицателни страни на двете тези и се предлага изборът 

на водещ оценъчен критерий, в намирането на подходящия баланс между тях, базирани на 

принципите за справедливост и ефективност, като не се допуска абсолютизирането на която и да е 

от тях в икономическата политика. 

Трето, достойнствата на научната продукция се допълват със задълбочените анализи, умелото 

защитаване на конкретни тези и становища за значимата роля на намесата на държавата на пазара 

на труда, съобразена с особеностите на неговия механизъм и уникалността на ресурса, който се 

търси и предлага, в контекста на свързаните с това публични политика. Впечатлява пространното 

познаване на
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академичните дискусии, свързани с изследваната тематика и на документите (политически и 

нормативни) прилагани на национално и европейско ниво. 

Четвърто, визията за систематично и логично представяне на теоретичната дискусия, на 

статистически и математически методи за оценка на въздействието върху икономическата активност 

и растеж, върху бедността и неравенството. Особено забележимо приложение те намират в 

изследването на възможността за съвместно, активно въздействие на държавата върху двата процеса 

чрез присъщите й инструменти и мерки, в контекста на пазара на труда, икономическите и 

социалните измерения на националната икономика. 

Пето, направените теоретични и емпирични обобщения и констатации за ученето през целия 

живот, като политика, технология и социалното предприемачество имащи факторно въздействие 

върху пазара на труда. Приносен характер има опитът за изследване на социалното предприятия в 

България, със съпровождащите ги проблеми по отношение на финансирането, наемането и 

използването на персонал, развитието на предприемаческите умения, осигуряването на 

институционални и законодателни ресурси, по-голямата прозрачност и ефективност в работата на 

институциите и др. 

Представените научни публикации и приносни моменти са лично постижение и продукт на 

изследванията на кандидата. Не съм установил преки и косвени данни за отклонения от нормата на 

научната етика и плагиатство по процедурата, уредена в ЗРАСРБ и Правилникът за развитие на 

академичния състав на ПУ. 

Ползваната информация е с висока степен на достоверност и не буди съмнения относно 

нейната релевантност. 

Д-р Райчев е редовен член на Съюза на учените в България. 

5. Критични бележки и препоръки 

В представените научни и научно-приложни трудове за участие в конкурса не бих могъл да 

посоча слабости, които съществено да се отразят на заключителната ми положителна оценка в 

Становището. Препоръката ми е резултатите от бъдещото научното творчество на кандидата да 

получават още по-широка представителност и достъпност чрез повече научни публикации в 

авторитетни национални и международни научни издания, реферирани и индексирани в световни 

бази данни с научна информация, чрез участие в престижни международни конференции и 

експертни форуми от по-висок ранг в полза на читателите, обучаваните, управленската, 

политическата и законотворческата практика. 

Заключение 

Запознаването ми с кариерното развитие, представените конкурсни материали и научни 

публикации, анализът на тяхната актуалност, значимост, приносни постижения и 

съответствие с минималните наукометрични изисквания за научната им стойност са 

основание да потвърдя положителната оценка и предложа на почитаемите членове на 

Научното жури, д-р Стефан Атанасов Райчев да бъде избран за заемането на академичната 

длъжност „доцент” по професионално направление „Икономика” (политическа икономия - 

микроикономика и пазар на труда) във Факултета по икономически и социални науки към 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

Проф. д-р ик. и. Пено Павлов 

София, 22.10.2020 г. 


