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от проф.д.н. Вяра Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите -
гр. Пловдив

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 
длъжност “доцент“ по професионално направление 3.8 Икономика, 
научна специалност „Икономика и управление (агролесовъдство)”

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 19/28.02.2017 г. и в сайта на 
ВУАРР - Пловдив за нуждите на катедра „Регионално развитие и туризъм” към 

факултет „Икономика и управление”, като кандидат участва д-р Валентина Иванова
Маринова

1. Информация за конкурса

Конкурсът е обявен за нуждите на ВУАРР. Участвам в състава на научното жури 
по конкурса съгласно решение на ФС (Протокол №40/28.03.2017 г.) и заповед на Ректо
ра на ВУАРР №139/05.05.2017 г.

Представям становище за единствения кандидат в конкурса -  д-р Валентина Ива
нова Маринова.

2. Кратки биографични данни

Валентина Маринова завършва средното си образование през 1988 г. в Техникум 
по горско стопанство „Христо Ботев” (гр. Велинград) като специалист по горско 
стопанство, и висшето си образование през 1998 г. в Лесотехнически университет (гр. 
София) като инженер по горско стопанство. През 2013 г. придобива ОНС доктор по 
специалност „Икономика и управление”, след успешно защитена дисертация на тема 
„Икономически анализ на дървопроизводствената функция на Държавен горски фонд” 
в Лесотехнически университет.

Похвално е, че кандидатката непрекъснато инвестира в собственото си усъвършен
стване чрез участие в различни обучения и специализации, включително в чужбина -  
магистратура по Международни отношения през 2005 г. (ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий”, България), специализация по Горска политика през 2010 г. (Орегонски уни
верситет, САЩ), специализация по Мениджмънт на националните гори през 2011 г. 
(Уисконсин, САЩ), специализация по Финансов одит на публични средства през 2014 
г. (Министерство на финансите, България) и др. Процесът на обучение и развитие безс
порно се подпомага от доброто владеене на английски и руски език.

Трудовият стаж на Валентина Маринова датира от 1988 г. и се изгражда чрез пос
ледователно заемане на експертни, административни и управленски длъжности в раз
лични държавни институции, включително държавни горски стопанства, лесничейства, 
дивечовъдни станции, лесозащитни станции, Изпълнителна агенция по горите, Минис
терство на земеделието и храните и др.

3. Общо описание на представените материали

Д-р Валентина Маринова участва в конкурса с общо 22 произведения, класифици
рани по жанр както следва:



• Монографии -  2 бр.;
• Статии -  12 бр.;
• Доклади -  2 бр.
• Учебни пособия (наръчници) -  1 бр.;
• Популярни публикации -  5 бр.

4. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата

Не разполагам със справка за известни цитирания.

5. Обща характеристика на дейността на кандидата

5.1. Учебно-педагогическа дейност

Нямам информация за преподавателски стаж (включително справка за аудиторна 
заетост), поради което не мога да дам оценка на учебно-педагогическата дейност на д-р 
Маринова до момента.

Въпреки това, от представени материали е видно, че кандидатката има разработе
ни:

1) собствени учебни програми по дисциплините Застраховане и презастраховане, 
Управление на селските райони, Икономика и управление на агробизнеса, Аграрна 
икономика, Аграрни институции и др.

2) учебно пособие - Наръчник на предприемача в горското стопанство при услови
ята на членство на България в Европейския съюз.

Това безспорно би било от полза за учебния процес във ВУАРР.

5.2. Научна и научно приложна дейност

Кандидатката демонстрира устойчиви научни интереси в области, като горско 
стопанство, селски и алтернативен туризъм, устойчиво развитие на териториите, управ
ленски структури и т.н., което е намерило отражение както в нейната научна и учебна 
продукция, така и в проектната й активност.

Безспорно с най-голяма научна значимост са монографиите, посветени на актуални 
и важни за българската икономика проблеми. В монографията „Устойчиво развитие на 
социално-икономически системи с публично-частен характер” внимание получават 
важни въпроси, като историческия процес на развитие на горското стопанство през пе
риода 1947-1989 г., връзката между институционалните промени и ефективността на 
моделите за управление на горите, предимствата и недостатъците на разделната и съв
местна организация на дървопроизводството и дърводобива, значението на рентната 
политика за осигуряване на финансов ресурс за инвестиране в горските територии и 
т.н. Предлага се модел за управление на горите, като се коментират неговите предимст
ва и недостатъци, икономическите отношения между горовладелец, гороползвател, 
кредитор и механизма за разпределение на печалбата между тях под формата на рента, 
дивидент, лихва и предприемачески доход.

Третираната проблематика намира своето по-нататъшно задълбочено разработване 
в монографията ,Дървопроизводствената функция в моделите за управление на дър
жавните гори”, която разглежда дървопроизводствената функция в различните модели 
за управление на държавните гори, институционалните промени, настъпили в хода на 
историческото развитие на дървопроизводствената функция, моделите и методите за 
икономическа оценка на дървопроизвоството и т.н.



Наред с научноизследователската дейност, добро впечатление прави участието на 
кандидатката в редица проекти с национално значение, като „Повишаване на прозрач
ността и отчетността в дейността на ДАГ”, „Подпомагане при реформата на горския 
сектор в България”, „FUTURE forest”, „Мониторинг на пожарите в европейските гори 
чрез информационни системи”, „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към кли
матичните промени”, „Стратегическото планиране в българските гори -  гарант за ефек
тивно управление и устойчиво развитие”, „Съхраняване на генетичния фонд и възста
новяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000" и др.

5.3. Приноси

Приемам посочените в авторската справка приноси като реални и значими, като си 
позволявам да ги преформулирам и синтезирам до следните:

Научни приноси

1) Задълбочено е проследено развитието на дървопроизводството у нас през пос
ледните 130 години, като е анализирана адекватността и ефективността на пруския и 
американски модел на организационно устройство през различните исторически пери
оди.

2) Идентифицирани и аргументирани са критерии за ефективност на дървопроиз
водствената функция, при отчитане на нейните икономически и социални измерения, а 
именно: функциониране на горската икономическа система на границата на производс
твените възможности; възприемане на относителните цени като справедлив ценови ме
ханизъм за разпределяне на добавената стойност между горовладелеца и гороползвате- 
лите; постигане на устойчиво равновесие между пределните разходи за факторите на 
производство и пределните им продукти, и между пределните общи разходи за дървоп- 
роизводство и пределните приходи.

3) Разработен е алгоритъм за икономическа оценка на дървопроизводството, 
включващ оценка на инвестициите в гори (с целева функция „максимизация на доход- 
ната стойност“), оценка на ефективността на дървопроизводството на границата на 
максималното използване на производствените фактори, оценка на ефективността на 
разпределението на брутната добавена стойност между горовладелци и гороползватели 
и на жертваната от тях стойност за реализиране на устойчиво социално равновесие, 
оценка на конкурентните предимства на икономическите организации, стопанисващи 
горите - държавна собственост.

Практико-приложни приноси

4) Направена е оценка на ефективността и конкурентните предимства на шестте 
Държавни предприятия за дърводобив у нас, посредством система от показатели и ин
дикатори за оценяване на натуралните и стойностни обеми на дървопроизводството и 
на пределната ефективност на капитала, инвестиран в иглолистни и широколистни 
държавни гори.

6. Критични бележки

Без да подценявам достойнствата на разработените от кандидатката монографии, 
считам че липсата на задължителните реквизити, съдържащи се в т.нар. концептуална 
рамка на труда (като предмет, обект, цел, задачи, теза, хипотези, ограничения на изс
ледването), както и на заключение, представляват сериозен пропуск от научна гледна 
точка.



Нямам други съществени забележки към научната продукция и представените ма
териали за участие в конкурса, но въпреки това бих препоръчала на кандидатката в бъ
деще:

1) Да се насочи към разработване на повече самостоятелни трудове, тъй като по
настоящем такива почти липсват. Научните разработки в съавторство дават индикация 
за добри умения за работа в екип, което заслужава безспорни адмирации. Но същевре
менно това значително затруднява идентифицирането на личния принос на кандидата 
(особено при липсата на разделителни протоколи за участие).

2) Да разшири обхвата на научните издания, в които публикува материалите си 
(тъй като понастоящем са предимно в сп. Управление и устойчиво развитие), включи
телно да ги адресира към чуждестранни издания с импакт фактор, с което ще достигне 
до по-широка аудитория, съответно ще повиши своята разпознаваемост като автор и 
цитируемостта на произведенията си.

3) Да насочи творческите си усилия към провеждане на следващи стойностни изс
ледвания, които да публикува под формата на студии и монографии.

4) Да разработи учебна литература, с което да подпомогне учебния процес във ВУ
АРР.

7. Заключение:

Кандидатката участва в конкурса с научна продукция, която по обем, качество и 
тематична насоченост отговаря както на професионалното направление на конкурса, 
така и на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и Правилника за 
развитие на академичния състав на ВУАРР. Това, в съчетание с управленския й опит, 
придобит на авторитетни позиции в държавни институции, я представя като достоен 
кандидат за академичната длъжност. Въз основа на горепосоченото, предлагам д-р 
Валентина Иванова Маринова да бъде избрана за „доцент“ по професионално 
направление 3.8 Икономика, специалност „Икономика и управление (агролесо- 
въдство)”.

06.06.2017 г. Член на научното жури:
/проф.д.н. В. Славянска /


