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Препис-извлечение 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

от редовно заседание на Съвета по хабилитация в Университета за национално и световно 

стопанство, проведено на  05.06.2013 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

1. Приемане на становища на Съвета по хабилитация за съответствието на потенциални 

кандидати от УНСС на качествените изисквания за заемане на академичните  

длъжности „доцент“ и „професор“ в УНСС. 

 

2. Приемане на становища на Съвета по хабилитация за съответствието на потенциални 

кандидати от УНСС на количествените и качествените изисквания за заемане на 

академичните  длъжности „доцент“ и „професор“ в УНСС. 

 

3. ………………………………………………………….. 

 

4.  ………………………………………………………….. 

 

На заседанието присъстват проф. д.ик.н. Йосиф Илиев – Председател, проф. д-р Стоян Стоянов 

– Зам.-Председател, проф. д.ик.н. Бистра Боева, проф. д.ик.н. Пано Лулански, проф. д-р Катя 

Владимирова, проф. д-р Златка Сукарева, проф. д-р Георги Янков, проф. д-р Атанас Казаков и 

проф. д-р Петко Тодоров /пълен състав на Съвета по хабилитация/. 

  

Решения на Съвета по хабилитация по първа точка: 

 

След обстойно и задълбочено обсъждане на представените и попълнени от потенциалните 

кандидати карти за изпълнение на качествените изисквания и проведено явно гласуване,  

Съветът по хабилитация взе следните решения по всеки потенциален кандидат за участие в 

конкурс за хабилитация в УНСС. 

 

1. Кандидатурата на доц. д-р Богомил Борисов Манов за участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност „професор“ в УНСС по професионално направление 3.8. 

„Икономика“, научна специалност на УНСС „Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка“ /Финанси и социално осигуряване/, от катедра „Финанси“, Финансово-

счетоводен факултет съответства на качествените изисквания, приети от АС. 

 

2. Кандидатурата на доц. д.ф.н. Венцислав Георгиев Кулов  за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „професор“ в УНСС по професионално 

направление“Философия“, научна специалност „История на философията“, от катедра 

„Политическа икономия“, факултет Общоикономически съответства на качествените 

изисквания, приети от АС.  
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3. Кандидатурата на доц. д.ф.н.  Ирина Василева Перянова  за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „професор“ в УНСС по професионално направление 

2.1. Филология, от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, факултет 

Международна икономика и политика, не съответства на качествените изисквания, 

приети от АС. 

 

Мотиви: 

 

• Недостатъчна степен на съответствие на кандидата на високите критерии  за 

заемане на академичната длъжност „професор“ в УНСС /дистанция, отнасяща се 

до: най-високи научни и преподавателски резултати; впечатляващ профил на 

кандидата; солидни изследователски постижения и др.  

• Недостигнат минимален праг на изпълнение на качествените изисквания, 

приети от АС. 

 

4. Кандидатурата на гл.ас. д-р Ася Димитрова Пенчева за участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в УНСС по професионално направление 3.8. 

„Икономика“, по научна специалност „Икономика и управление /Управление на 

проекти в туризма/“ от катедра „Икономика на туризма“, факултет Икономика на 

инфраструктурата,  съответства на качествените изисквания, приети от АС. 

 

5. Кандидатурата на гл.ас. д-р Иван Митов Петров участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в УНСС по професионално направление 3.8. 

„Икономика“, научна специалност „Икономика и управление /Управление продажбите, 

търговско предприемачество/“, от катедра „Икономика на търговията“, факултет 

„Икономика на инфраструктурата“, съответства на качествените изисквания, приети от 

АС. 

 

6. Кандидатурата на гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров за участие в конкурс за 

 заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в научна специалност „Гражданско и 

семейно право“, от катедра „Частноправни науки“, Юридически факултет, съответства 

на качествените изисквания, приети от АС. 

 

7. Кандидатурата на гл.ас. д-р Захари Емилов Тороманов за участие в конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент“ в УНСС в научна специалност „Гражданско и семейно 

право“  от катедра „Частноправни науки“,  Юридически факултет  съответства на 

качествените изисквания, приети от АС. 

 

8. Кандидатурата на гл.ас. д-р Николай Николов Орешаров за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в професионално направление 3.8.  

Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 

стопанската дейност /счетоводна отчетност/“, от катедра „Счетоводство и анализ“, 

Финансово-счетоводен факултет, съответства на качествените изисквания, приети от АС. 
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9. Кандидатурата на гл.ас. д-р Атанас Петров Атанасов за участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в УНСС в професионално направление 3.8. „Икономика“ 

, научна специалност „Политическа икономия /Поведенческа икономика/“, от катедра 

„Икономикс“, Общоикономически факултет  съответства на качествените изисквания, 

приети от АС.  

 

10. Кандидатурата на гл.ас. д-р Димитър Марчев Благоев за участие в конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент“ в УНСС в професионално направление 3.8. 

„Икономика“ , научна специалност „Икономика и управление /Иновации и инвестиции 

в бизнеса/“, от катедра „Индустриален бизнес“, Бизнес факултет  съответства на 

качествените изисквания, приети от АС. 

11. Кандидатурата на гл.ас. д-р Георги Киранов Киранчев за участие в конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент“ в УНСС в професионално направление 3.8. 

„Икономика“ , научна специалност „Планиране /Изследване на операциите/“, от 

катедра „Маркетинг и планиране“, факултет  „Управление и администрация“ 

съответства на качествените изисквания, приети от АС. 

 

12. Кандидатурата на гл.ас. д-р Мария Енева Бакалова за участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в УНСС в професионално направление 3.3. 

„Политически науки“, научна специалност „Политология“ , от катедра „Международни 

отношения“, факултет  „Международна икономика и политика“ съответства на 

качествените изисквания, приети от АС. 

 

 

Решения на Съвета по хабилитация по втора точка: 

 

След обстоен преглед на становищата на Комисията по количествените изисквания и 

обсъждане в единство на съответствието на всеки потенциален кандидат за участие в конкурс 

за хабилитация на количествените и качествените изисквания и проведено тайно гласуване, 

Съветът по хабилитация взе следните решения: 

 

 1.  

1.1. Кандидатурата на доц. д-р Богомил Борисов Манов за участие в конкурс за заемане 

на академична длъжност „професор“ в УНСС по професионално направление 3.8. „Икономика“, 

научна специалност на УНСС „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ /Финанси и 

социално осигуряване/, от катедра „Финанси“, Финансово-счетоводен факултет съответства на 

количествените и качествените изисквания, приети от АС. 

1.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса доц. д-р Богомил Борисов Манов и предлага на РДС на УНСС конкурсът да се внесе за 

одобряване от Академичен съвет. 

  

 2.. 

 2.1. Кандидатурата на доц. д.ф.н. Венцислав Георгиев Кулов  за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „професор“ в УНСС по професионално 

направление“Философия“, научна специалност „История на философията“, от катедра 
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„Политическа икономия“, факултет Общоикономически съответства на количествените и 

качествените изисквания, приети от АС. 

 2.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса доц. д.ф.н. Венцислав Георгиев Кулов  и предлага на РДС на УНСС конкурсът да се 

внесе за одобряване от Академичен съвет. 

  

3.  

3.1. Кандидатурата на доц. д.ф.н.  Ирина Василева Перянова  за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „професор“ в УНСС по професионално направление 2.1. 

Филология, научна специалност, от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, факултет 

Международна икономика и политика на настоящия етап не съответства на количествените и 

качествените изисквания, приети от АС. 

 

Мотиви: 

 

• Кандидатът не представя учебници и/или учебни помагала, необходими за 

англоезичното обучение в бакалавърска степен на УНСС. 

• Информацията за проекти не съответства на установената практика за 

изследователски проекти в УНСС. Представени са програми за обучение на 

чуждестранни студенти, но не и изследователски проекти с участие или 

ръководство на кандидата. 

• Недостигнати минимални прагове по редица количествени показатели, приети 

от АС, обусловили отрицателно становище на Комисията по количествените 

изисквания. 

• Недостигнат минимален праг на изпълнение на качествените изисквания, 

приети от АС. 

 

3.2. Съветът по хабилитация предлага на РДС на УНСС конкурсът да не се внася за 

одобряване от Академичния съвет. 

  

 

4. 

 4.1. Кандидатурата на гл.ас. д-р Ася Димитрова Пенчева за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в научна област Социални, стопански и 

правни науки, научна специалност Икономика и управление /Управление на проекти в 

туризма/, от катедра „Икономика на туризма“, факултет Икономика на инфраструктурата  

съответства на количествените и качествените изисквания, приети от АС. 

4.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса гл.ас. д-р Ася Димитрова Пенчева и предлага на РДС на УНСС конкурсът да се внесе за 

одобряване от Академичен съвет. 

  

 

5. 

5.1.  Кандидатурата на гл.ас. д-р Иван Митов Петров за участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в УНСС по професионално направление 3.8. „Икономика“, 
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научна специалност „Икономика и управление /Управление продажбите, търговско 

предприемачество/“, от катедра „Икономика на търговията“, факултет „Икономика на 

инфраструктурата“, съответства на количествените и качествените изисквания, приети от АС. 

 5.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса гл.ас. д-р Иван Митов Петров и предлага на РДС на УНСС конкурсът да се внесе за 

одобряване от Академичен съвет. 

 

6. 

 6.1. Кандидатурата на гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в научна специалност „Гражданско и 

семейно право“, от катедра „Частноправни науки“, Юридически факултет, съответства на 

количествените и качествените изисквания, приети от АС. 

 6.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров и предлага на РДС на УНСС конкурсът да се 

внесе за одобряване от Академичен съвет. 

 

 7. 

 7.1. Кандидатурата на гл.ас. д-р Захари Емилов Тороманов за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в научна специалност „Гражданско и 

семейно право“  от катедра „Частноправни науки“,  Юридически факултет  съответства на 

количествените и качествените изисквания, приети от АС. 

 7.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса гл.ас. д-р Захари Емилов Тороманов  и предлага на РДС на УНСС конкурсът да се внесе 

за одобряване от Академичен съвет. 

  

 8. 

 8.1.Кандидатурата на гл.ас. д-р Николай Николов Орешаров за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в професионално направление 3.8.  

Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 

дейност /счетоводна отчетност/“, от катедра „Счетоводство и анализ“, Финансово-счетоводен 

факултет, съответства на количествените и качествените изисквания, приети от АС.  

8.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса гл.ас. д-р Николай Николов Орешаров и предлага на РДС на УНСС конкурсът да се 

внесе за одобряване от Академичен съвет. 

 

 9. 

9.1. Кандидатурата на гл.ас. д-р Атанас Петров Атанасов за участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в УНСС в професионално направление 3.8. „Икономика“ , 

научна специалност „Политическа икономия /Поведенческа икономика/“, от катедра 

„Икономикс“, Общоикономически факултет  съответства на количествените и качествените 

изисквания, приети от АС. 9.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за 

потенциалния кандидат в конкурса  гл.ас. д-р Атанас Петров Атанасов предлага на РДС на УНСС 

конкурсът да се внесе за одобряване от Академичен съвет. 
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10. 

 10.1. Кандидатурата на гл.ас. д-р Димитър Марчев Благоев за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в професионално направление 3.8. 

„Икономика“ , научна специалност „Икономика и управление /Иновации и инвестиции в 

бизнеса/“, от катедра „Индустриален бизнес“, Бизнес факултет  съответства на количествените 

и качествените изисквания, приети от АС.  

10.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса  гл.ас. д-р гл.ас. д-р Димитър Марчев Благоев предлага на РДС на УНСС конкурсът да 

се внесе за одобряване от Академичен съвет. 

 

 11. 

 11.1. Кадидатурата на гл.ас. д-р Георги Киранов Киранчев за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС в професионално направление 3.8. 

„Икономика“, научна специалност „Планиране /Изследване на операциите/“, от катедра 

„Маркетинг и планиране“, факултет  „Управление и администрация“ съответства на 

количествените и качествените изисквания, приети от АС.  

11.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса  гл.ас. д-р Георги Кирилов Киранчев предлага на РДС на УНСС конкурсът да се внесе 

за одобряване от Академичен съвет. 

 

 12.  

 12.1. Кандидатурата на гл.ас. д-р Мария Енева Бакалова за участие в конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент“ в УНСС в професионално направление „Политически науки“ 

научна специалност „Политология“, от катедра „Международни отношения“, факултет  

„Международна икономика и политика“ съответства на количествените и качествените 

изисквания, приети от АС.  

12.2. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в 

конкурса  гл.ас. д-р Мария Енева Бакалова предлага на РДС на УНСС конкурсът да се внесе за 

одобряване от Академичен съвет. 

 

 

…………………………………………………………………. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ХАБИЛИТАЦИЯ: 

ПРОФЕСОР Д.ИК.Н. ЙОСИФ ИЛИЕВ 


