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ПРОТОКОЛ  № 2 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ХАБИЛИТАЦИЯ НА УНСС 

 

На основание чл.15 от Правилника за дейността на Съвета по хабилитация на УНСС на 19 

май 2021 г. от 10 часа в зала 2028а се проведе редовно заседание на Съвета при следния 

дневен ред: 

1. Обсъждане на кандидатури за изпълнение на количествените и качествените 

изисквания за заемане на академични длъжности „доцент“ и „професор“ в УНСС. 

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

хабилитация на УНСС и проф. д-р Любомир Стефанов, 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 представи: 

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

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

Георгиев Евгениев - отрицателно 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 Камен 

Димитров Петров -  отрицателно становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 

3. За кандидата за заемане на академична длъжност „професор“-  доц. д-р Марин 

Иванов Гълъбов - положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 

4. За кандидата за заемане на академична длъжност „професор“ - доц. д-р Мариана 

Кирилова Янева - положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 

5. За кандидата за заемане на академична длъжност „професор“- доц. д-р Георги 

Шинков Забунов - отрицателно становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 
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• кандидатите за академична длъжност „доцент“ в УНСС, както следва: 

1. За кандидата за заемане на академична длъжност „доцент“- ст. пр. д-р Калина 

Филипова Ишпекова - Братанова - 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 Надя 

Викторова Гилина - положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 

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

Бориславов Иванов - положително становище на Комисията по количествените 

изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС. 

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

Аврамова Молхова - Владова - 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 Евгени Георгиев Евгениев за участие в конкурс за заемане 

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

организация на труда (организация на трудовата дейност и трудови стандарти), 

включваща отрицателно становище на Комисията по количествените изисквания за 

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

качествените изисквания, приети от АС. Съветът по хабилитация дава отрицателно 

становище за потенциалния кандидат в конкурса доц. д-р Евгени Георгиев Евгениев и 

предлага на катедра „Човешки ресурси и социална защита“, Общоикономически факултет  

да не инициира обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ 

в УНСС. 

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

Георгиев Евгениев: ДА-0, НЕ-7. 

2. Кандидатурата на  доц. д-р Камен Димитров Петров за участие в конкурс за заемане 

на академична длъжност „професор“ в професионално направление 3.7. Администрация 

и управление, научна специалност Администрация и управление (геоикономика и 
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регионална демография), включваща положително становище на Комисията по 

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

на количествените изисквания, приети от АС. Съветът по хабилитация дава отрицателно 

становище за потенциалния кандидат в конкурса  доц. д-р Камен Димитров Петров и 

предлага на катедра  „Регионално развитие“, факултет  Управление и администрация  да 

не инициира обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в 

УНСС. 

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

Димитров Петров: ДА-0, НЕ-7. 

3. Кандидатурата на доц. д-р Марин Иванов Гълъбов за участие в конкурс за заемане на 

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

специалност Икономика и управление, 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 Марин Иванов 

Гълъбов и предлага на катедра „Недвижима собственост“, 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 Марин 

Иванов Гълъбов: ДА-7, НЕ-0. 

4. Кандидатурата на  доц. д-р Мариана Кирилова Янева за участие в конкурс за заемане 

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

научна  специалност  Икономика и управление (управленско консултиране в туризма), 

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 Мариана Кирилова Янева и предлага на 

катедра „Икономика на туризма“, факултет „Икономика на инфраструктурата“ 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 Мариана 

Кирилова Янева: ДА- 7, НЕ-0. 

5. Кандидатурата доц. д-р Георги Шинков Забунов за участие в конкурс за заемане на 

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

специалност  Икономика и управление (пазар и маркетинг на недвижими имоти), 

включваща положително становище на Комисията по количествените изисквания за 

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

качествените изисквания, приети от АС. Съветът по хабилитация дава отрицателно 

становище за потенциалния кандидат в конкурса доц. д-р Георги Шинков Забунов и 
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предлага на катедра „Недвижима собственост“, Бизнес факултет да не инициира 

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

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

Шинков Забунов: ДА-0, НЕ-7. 

Кандидатури за академичната длъжност „доцент“ 

6. Кандидатурата на ст. пр. д-р Калина Филипова Ишпекова - Братанова за участие в 

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

Филология, научна специалност Съвременен английски език (когнитивно-прагматичен 

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. пр. д-р Калина Филипова Ишпекова 

– Братанова 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. пр. д-р Калина 

Филипова Ишпекова - Братанова: ДА-7, НЕ-0. 

7. Кандидатурата на  гл. ас. д-р Надя Викторова Гилина за участие в конкурс за заемане 

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

специалност Икономика и управление (икономика на недвижимата собственост), 

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 Надя Викторова Гилина и предлага на 

катедра  „Недвижима собственост“, 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 Надя 

Викторова Гилина: ДА-7, НЕ-0. 

8. Кандидатурата на гл. ас. д-р Ивайло Бориславов Иванов за участие в конкурс за 

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

Икономика, научна специалност Икономика и управление (управление на човешките 

ресурси), 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 Ивайло Бориславов Иванов 

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 Ивайло 

Бориславов Иванов: ДА-7, НЕ-0. 
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9. Кандидатурата на гл. ас. д-р Миглена Аврамова Молхова - Владова за участие в 

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

Икономика, научна специалност Икономика и управление (софтуерни технологии, 

иновационна и патентно-лицензионна дейност), 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 Миглена Аврамова Молхова - Владова 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 Миглена 

Аврамова Молхова - Владова: ДА-7, НЕ-0. 

Въз основа на резултатите от проведеното тайно гласуване се формират следните 

становища на Съвета по хабилитация на УНСС по точка 1: 

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 Евгени Георгиев Евгениев за участие в конкурс за заемане на 

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

научна специалност Икономика и организация на труда (организация на трудовата 

дейност и трудови стандарти), включваща отрицателно становище на Комисията по 

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

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

отрицателно становище за потенциалния кандидат в конкурса доц. д-р Евгени Георгиев 

Евгениев и предлага на катедра Човешки ресурси и социална защита,  

Общоикономически факултет да не инициира обявяването на конкурс за заемане на 

академична длъжност „професор“ в УНСС. 

 

Кандидатурата на  доц. д-р Камен Димитров Петров за участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност „професор“ в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление, научна специалност  Администрация и управление (геоикономика и 

регионална демография), включваща отрицателно становище на Комисията по 

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

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

отрицателно становище за потенциалния кандидат в конкурса  доц. д-р Камен Димитров 

Петров и предлага на катедра  „Регионално развитие“, факултет  „Управление и 
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администрация“ да не инициира обявяването на конкурс за заемане на академична 

длъжност „професор“ в УНСС. 

 

Кандидатурата на доц. д-р Марин Иванов Гълъбов за участие в конкурс за заемане на 

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

специалност Икономика и управление, 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.н. Марин Иванов Гълъбов и предлага на катедра „Недвижима собственост“,  Бизнес 

факултет да инициира обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност 

„професор“ в УНСС. 

 

Кандидатурата на  доц. д-р Мариана Кирилова Янева за участие в конкурс за заемане на 

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

специалност  Икономика и управление (управленско консултиране в туризма), 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 Мариана Кирилова Янева  и предлага на 

катедра Икономика на туризма, факултет Икономика на инфраструктурата да инициира 

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

 

Кандидатурата на доц. д-р Георги Шинков Забунов за участие в конкурс за заемане на 

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

специалност     Икономика и управление (пазар и маркетинг на недвижими имоти), 

включваща отрицателно становище на Комисията по количествените изисквания за 

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

качествените изисквания, приети от АС. Съветът по хабилитация дава отрицателно 

становище за потенциалния кандидат в конкурса доц. д-р Георги Шинков Забунов и 

предлага на катедра Недвижима собственост, Бизнес факултет да не инициира 

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

 

Кандидатурата на ст. пр. д-р Калина Филипова Ишпекова - Братанова за участие в 

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

Филология   , научна специалност Съвременен английски език (когнитивно-прагматичен 

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. пр. д-р Калина Филипова Ишпекова 

- Братанова и предлага на катедра  Чужди езици и приложна лингвистика, факултет 



 

7 
 

Международна икономика и политика да инициира обявяването на конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент“ в УНСС. 

 

Кандидатурата на  гл. ас. д-р Надя Викторова Гилина за участие в конкурс за заемане на 

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

специалност  Икономика и управление (икономика на недвижимата собственост),  

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 Надя Викторова Гилина и предлага на 

катедра  Недвижима собственост, Бизнес факултет да инициира обявяването на конкурс 

за заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС. 

Кандидатурата на гл. ас. д-р Ивайло Бориславов Иванов за участие в конкурс за заемане 

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

специалност Икономика и управление (управление на човешките ресурси), 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 Ивайло Бориславов Иванов и предлага на 

катедра Индустриален бизнес, Индустриален бизнес да инициира обявяването на 

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

Кандидатурата на гл. ас. д-р Миглена Аврамова Молхова - Владова за участие в конкурс 

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

Икономика, научна специалност Икономика и управление (софтуерни технологии, 

иновационна и патентно-лицензионна дейност), 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 Миглена Аврамова Молхова - Владова и предлага на катедра   Индустриален бизнес, 

Бизнес факултет да инициира обявяването на конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“ в УНСС. 

 


