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ПРОТОКОЛ  № 3 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ХАБИЛИТАЦИЯ НА УНСС 

 

На основание чл. 15 от Правилника за дейността на Съвета по хабилитация на УНСС на 15 

ноември 2021 г. от 16 часа чрез платформата MS Teams се проведе редовно заседание на 

Съвета при следния дневен ред: 

1. Избор на Заместник-председател на Съвета по хабилитация. 

2. Формиране на становища за кандидатите за заемане на академичните 

длъжности „доцент“ и „професор“ в УНСС. 

3. Разни. 

На заседанието присъстваха: проф. д-р Румен Брусарски – председател на Съвета по 

хабилитация на УНСС, проф. д-р Маргарита Атанасова, проф. д-р Веселка Павлова, проф. 

д-р Снежана Башева, проф. д.с.н. Елка Тодорова, проф. д-р Тодор Калоянов – членове на 

Съвета по хабилитация на УНСС. Заседанието е редовно (легитимно). 

Заседанието на Съвета по хабилитация бе открито от неговия председател проф. д-р 

Румен Брусарски. 

Предложеният дневен ред беше приет единодушно. 

По точка 1: 

Проф. Брусарски предложи за Заместник-председател на Съвета по хабилитация проф. 

д.с.н. Елка Тодорова. 

Направеното предложение беше прието единодушно. 

По точка 2: 

Проф. Брусарски представи: 

• кандидатите за академична длъжност „професор“ в УНСС, както следва: 

1. За кандидата за заемане на академична длъжност „професор“-  доц. д-р Мария 

Тодорова Марикина - положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 

2. За кандидата за заемане на академична длъжност „професор“ - доц. д-р Зорница 

Димова Стоянова - положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 

 

• кандидатите за академична длъжност „доцент“ в УНСС, както следва: 
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1. За кандидата за заемане на академична длъжност „доцент“- гл. ас. д-р Петя 

Иванова Биолчева - положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 

2. За кандидата за заемане на академична длъжност „доцент“- гл. ас. д-р Марин 

Веселинов Гешков - положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 

3. За кандидата за заемане на академична длъжност „доцент“- ст. преп. д-р Албена 

Димитрова Стефанова - положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 

4. За кандидата за заемане на академична длъжност „доцент“ - ст. преп. д-р Силвия 

Василева Василева - положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 

5. За кандидата за заемане на академична длъжност „доцент“ - ст. преп. д-р Мина 

Стойчева Митева-Хубенова - положително становище на Комисията по 

количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 

 

На следващо място проф. Брусарски предложи да се пристъпи към обсъждане и 

оценяване на съответствието на всеки потенциален кандидат на качествените изисквания 

за заемане на съответната академична длъжност и в единство с констатациите на 

Комисията по количествените изисквания да се формират съответните становища на 

Съвета по хабилитация на УНСС. 

Членовете на Съвета докладваха резултатите от Картата за оценка на изпълнението на 

качествените изисквания от кандидатите за заемане на академичните длъжности 

„доцент“ или „професор“ и в съответствие с изискванията на чл. 25 от Правилника за 

дейността на Съвета по хабилитация на УНСС беше проведено тайно гласуване за 

следните предложения: 

1. Кандидатурата на доц. д-р Мария Тодорова Марикина за участие в конкурс за заемане 

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

научна специалност Политическа икономия (микроикономика и макроикономика), 

включваща положително становище на Комисията по количествените изисквания за 

заемане на академични длъжности в УНСС, съответства на количествените и качествените 

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

потенциалния кандидат в конкурса доц. д-р Мария Тодорова Марикина и предлага на 

катедра „Икономикс", Общоикономически факултет да инициира обявяването на конкурс 

за заемане на академична длъжност „професор“ в УНСС. 

Резултат от тайното гласуване за потенциалния кандидат в конкурса доц. д-р Мария 

Тодорова Марикина: ДА-6, НЕ-0. 

2. Кандидатурата на  доц. д-р Зорница Димова Стоянова за участие в конкурс за заемане 

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

научна специалност Икономика и управление (аграрен и екологичен мениджмънт), 

включваща положително становище на Комисията по количествените изисквания за 
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заемане на академични длъжности в УНСС, съответства на количествените и качествените 

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

потенциалния кандидат в конкурса доц. д-р Зорница Димова Стоянова и предлага на 

катедра „Икономика на природните ресурси", Бизнес факултет да инициира обявяването 

на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в УНСС. 

Резултат от тайното гласуване за потенциалния кандидат в конкурса доц. д-р Зорница 

Димова Стоянова: ДА- 6, НЕ-0. 

3. Кандидатурата на  гл. ас. д-р Петя Иванова Биолчева за участие в конкурс за заемане 

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

специалност Икономика и управление (управление на риска и иновациите), включваща 

положително становище на Комисията по количествените изисквания за заемане на 

академични длъжности в УНСС, съответства на количествените и качествените 

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

потенциалния кандидат в конкурса  гл. ас. д-р Петя Иванова Биолчева и предлага на 

катедра  „Индустриален бизнес", Бизнес факултет да инициира обявяването на конкурс 

за заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС. 

Резултат от тайното гласуване за потенциалния кандидат в конкурса  гл. ас. д-р Петя 

Иванова Биолчева: ДА-6, НЕ-0. 

4. Кандидатурата на гл. ас. д-р Марин Веселинов Гешков за участие в конкурс за заемане 

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

специалност Икономика и управление (рекламен мениджмънт и дигитален бизнес), 

включваща положително становище на Комисията по количествените изисквания за 

заемане на академични длъжности в УНСС, съответства на количествените и качествените 

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

потенциалния кандидат в конкурса гл. ас. д-р Марин Веселинов Гешков и предлага на 

катедра „Индустриален бизнес“, Бизнес факултет да инициира обявяването на конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС. 

Резултат от тайното гласуване за потенциалния кандидат в конкурса гл. ас. д-р Марин 

Веселинов Гешков: ДА-6, НЕ-0. 

5. Кандидатурата на ст. преп. д-р Албена Димитрова Стефанова за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 2.1. 

Филология, научна специалност Съвременен английски език (специализиран дискурс 

анализ), включваща положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС, съответства на количествените 

и качествените изисквания, приети от АС. Съветът по хабилитация дава положително 

становище за потенциалния кандидат в конкурса ст. преп. д-р Албена Димитрова 

Стефанова и предлага на катедра  „Чужди езици и приложна лингвистика", факултет 

„Международна икономика и политика" да инициира обявяването на конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент“ в УНСС. 

Резултат от тайното гласуване за потенциалния кандидат в конкурса ст. преп. д-р Албена 

Димитрова Стефанова: ДА-6, НЕ-0. 
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6. Кандидатурата на ст. преп. д-р Силвия Василева Василева за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 2.1. 

Филология, научна специалност Съвременен немски език Съпоставителна 

текстолингвистика, включваща положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС, съответства на количествените 

и качествените изисквания, приети от АС. Съветът по хабилитация дава положително 

становище за потенциалния кандидат в конкурса  ст. преп. д-р Силвия Василева Василева 

и предлага на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика", факултет „Международна 

икономика и политика" да инициира обявяването на конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“ в УНСС. 

Резултат от тайното гласуване за потенциалния кандидат в конкурса ст. преп. д-р Силвия 

Василева Василева: ДА-6, НЕ-0. 

7. Кандидатурата на ст. преп. д-р Мина Стойчева Митева-Хубенова за участие в конкурс 

за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 2.1. 

Филология, научна специалност Чуждоезикова комуникативна компетентност за 

нефилологически специалности, включваща положително становище на Комисията по 

количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС, съответства на 

количествените и качествените изисквания, приети от АС. Съветът по хабилитация дава 

положително становище за потенциалния кандидат в конкурса  ст. преп. д-р Мина 

Стойчева Митева-Хубенова и предлага на катедра  „Чужди езици и приложна 

лингвистика", факултет „Международна икономика и политика" да инициира 

обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС. 

Резултат от тайното гласуване за потенциалния кандидат в конкурса  ст. преп. д-р Мина 

Стойчева Митева-Хубенова: ДА-6, НЕ-0. 

Въз основа на резултатите от проведеното тайно гласуване се формират следните 

становища на Съвета по хабилитация на УНСС по точка 2: 

СЛЕД ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАНОВИЩАТА НА КОМИСИЯТА ПО КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОЦЕНЯВАНЕ В ЕДИНСТВО НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВСЕКИ ПОТЕНЦИАЛЕН КАНДИДАТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА 

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В УНСС НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ И КАЧЕСТВЕНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ И ПРОВЕДЕНО ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ, СЪВЕТЪТ ПО ХАБИЛИТАЦИЯ РЕШИ: 

Кандидатурата на доц. д-р Мария Тодорова Марикина за участие в конкурс за заемане 

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

научна специалност Политическа икономия (микроикономика и макроикономика), 

включваща положително становище на „Комисията по количествените изисквания за 

заемане на академични длъжности в УНСС, съответства на количествените и качествените 

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

потенциалния кандидат в конкурса  доц. д-р Мария Тодорова Марикина и предлага на 

катедра катедра „Икономикс", Общоикономически факултет да инициира обявяването на 

конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в УНСС. 
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Кандидатурата на  доц. д-р Зорница Димова Стоянова за участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност „професор“ в професионално направление 3.8. Икономика, научна  

специалност  Икономика и управление (аграрен и екологичен мениджмънт), включваща 

положително становище на Комисията по количествените изисквания за заемане на 

академични длъжности в УНСС, съответства на количествените и качествените 

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

потенциалния кандидат в конкурса доц. д-р Зорница Димова Стоянова и предлага на 

катедра „Икономика на природните ресурси", Бизнес факултет да инициира обявяването 

на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в УНСС. 

 

Кандидатурата на  гл. ас. д-р Петя Иванова Биолчева за участие в конкурс за заемане на 

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

специалност  Икономика и управление (управление на риска и иновациите), включваща 

положително становище на Комисията по количествените изисквания за заемане на 

академични длъжности в УНСС, съответства на количествените и качествените 

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

потенциалния кандидат в конкурса гл. ас. д-р Петя Иванова Биолчева и предлага на 

катедра  „Индустриален бизнес", Бизнес факултет да инициира обявяването на конкурс 

за заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС. 

 

Кандидатурата на  гл. ас. д-р Марин Веселинов Гешков за участие в конкурс за заемане 

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

специалност  Икономика и управление (рекламен мениджмънт и дигитален бизнес),  

включваща положително становище на Комисията по количествените изисквания за 

заемане на академични длъжности в УНСС, съответства на количествените и качествените 

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

потенциалния кандидат в конкурса  гл. ас. д-р Марин Веселинов Гешков и предлага на 

катедра „Индустриален бизнес", Бизнес факултет да инициира обявяването на конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС. 

Кандидатурата на ст. преп. д-р Албена Димитрова Стефанова за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 2.1. 

Филология, научна специалност Съвременен английски език (специализиран дискурс 

анализ), включваща положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС, съответства на количествените 

и качествените изисквания, приети от АС. Съветът по хабилитация дава положително 

становище за потенциалния кандидат в конкурса  ст. преп. д-р Албена Димитрова 

Стефанова и предлага на катедра  „Чужди езици и приложна лингвистика“, факултет 

„Международна икономика и политика“ да инициира обявяването на конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент“ в УНСС. 

Кандидатурата на ст. преп. д-р Силвия Василева Василева за участие в конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 2.1. Филология, научна 

специалност Съвременен немски език Съпоставителна текстолингвистика, включваща 
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положително становище на Комисията по количествените изисквания за заемане на 

академични длъжности в УНСС, съответства на количествените и качествените 

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

потенциалния кандидат в конкурса ст. преп. д-р Силвия Василева Василева и предлага на 

катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, факултет „Международна икономика и 

политика“ да инициира обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент“ в УНСС. 

Кандидатурата на ст. преп. д-р Мина Стойчева Митева-Хубенова за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 2.1. 

Филология, научна специалност Чуждоезикова комуникативна компетентност за 

нефилологически специалности, включваща положително становище на Комисията по 

количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС, съответства на 

количествените и качествените изисквания, приети от АС. Съветът по хабилитация дава 

положително становище за потенциалния кандидат в конкурса  ст. преп. д-р Мина 

Стойчева Митева-Хубенова и предлага на катедра катедра „Чужди езици и приложна 

лингвистика“, факултет „Международна икономика и политика“  да инициира 

обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС. 

По точка 3: 

Проф. Брусарски даде думата на членовете на Съвета за предложения. Такива не бяха 

направени. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТ ПО ХАБИЛИТАЦИЯ НА УНСС 

 

     ПРОФ. Д-Р РУМЕН БРУСАРСКИ 

 


