
С Т А Н О В И Щ Е

от Елена Илиева Драгозова 
доктор по научна специалност с шифър 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли), 

доцент към катедра „Управление на ресурсите и природоползването“ при факултет 
„Стопанско управление“ на Лесотехнически университет -  София.

по материалите, представени за участие в конкурс 
за заемане на академичната длъжност “доцент“ 

по професионално направление 3.8 „Икономика“, 
специалност „Икономика и управление“ (Агролесовъдство).

В конкурса за „Доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. бр. № 19/28.02.2017г. и 
в сайта на ВУАРР - Пловдив за нуждите на катедра Регионално развитие и туризъм към 
ВУАРР, като кандидат участва д-р Валентина Иванова Маринова

Основание за рецензията: Изготвена е в изпълнение решение на научното 
жури. Протокол №1 назначено със Заповед №139/ 05.05.2017г. на Ректора на ВУАРР -  
гр. Пловдив.

1. Кратки биографични данни
Кандидата в конкурса за „доцент“ д-р Валентина Иванова Маринова, придобива 

квалификация „Инженер по горско стопанство“ в образователна степен „Магистър“ в 
ЛТУ гр. София през 1998г. През периода 2005г. придобива втора специалност с 
образователна степен „Магистър“ по Международни отношения във ВТУ „Св.Св. 
Кирил и Методи“ гр. Велико Търново.

Работи две години като хоноруван преподавател в ВУАРР -  гр. Пловдив и в 
ЛТУ -  гр. София е. Това съгласно разпоредбите на чл. 53 (1), т.2 от ППЗРАСРБ 
отговаря на условието за заемане на академична длъжност „доцент“.

Защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“ по научна 
специалност „Икономика и управление“ (по отрасли), което отговаря на научната 
област, професионалното направление и научна специалност на обявения конкурс.

В материалите е приложено копие на диплома № ЛТУ -  ОНС -  2013-2. С това 
се доказва, че отговаря на условието за заемане на академична длъжност „доцент“ 
съгласно чл. 53, т.1 от ППЗРАСРБ.

Представените от кандидата публикувани научни трудове за участие в конкурса 
за академична длъжност „доцент“ не повтарят представените за придобиване на 
научно-образователна степен „доктор“.

Обобщение: Кандидатът за академична длъжност „доцент“ д-р Валентина 
Иванова Маринова отговаря на всички задължителни условия от разпоредбите на чл.53 
от ППЗРАСРБ. Това ми дава основание да направя обща оценка на допълнителни 
показатели съгласно разпорежданията на чл.57 (2) от същия правилник, 
наукометричните изисквания и процедурни правила за заемане на академични и 
преподавателски длъжности във ВУАРР -  гр. Пловдив.

2. Общо описание на представените материали
За участие в обявения конкурс за „доцент“ кандидатът представя за рецензиране 

двадесет и две публикации.

Разпределени като:
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Общ брой -2 2 :

• Монографии -  2;
• Статии-1 2 ;
• Доклади -  2;
• Учебници и учебни пособия - 1;
• Популярни публикации -  5;

По значимост:

• Публикации в издадения с Импакт -  фактор -  1;
• Публикации в Реферирани издания - 8;

По място на публикуване:

• Статии в национални списания -  12;
• Доклади в трудове на междуародни научни конференции в България -  2;

По езика, на който са написани:

• На английски език -  2;
• На български език -  20;

По брой на съавторите:

• Самостоятелни -  3;
• С един автор -1 1 ;
• С двама автори -  6;
• С трима и повече автори -  2;

Представените публикации тематично са свързани с икономиката и 
управлението на горското стопанство и агролесовъдството, което съответства на 
професионалното направление на обявения конкурс.

Значителното участие на кандидата в две монографични изследвания е 
доказателство за високо ниво на задълбоченост в научната работа.

Обобщение: Кандидата показва умения за задълбочено изследване на процесите 
и механизмите в управление на горския сектор, и формулира решения за управленската 
практика, основани на задълбочени теоретични познания и анализи. Тези изследвания 
са представени в издържан академичен стил в различните публикации, които са 
представени в полза на практическите управленски решения на институции заети с 
управление на горското стопанство и развитие на агролесовъдството.

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата
Въпреки, че в документите не беше представена справка за известни цитирания 

на публикации, в които участва кандидата, след мое лично проучване бяха открити 
няколко такива.

4. Обща характеристика на дейността на кандидата
4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти)
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Кандидатът започва преподавателската си дейност в ЛТУ-София през 2013 г. В 
рамките на година и половина извежда курсове по:

• „Аграрна политика“ със студенти от специалност „Агрономство“ при 
ЛТУ.

• Модул „Управление на предприятия от горското стопанство“ по учебна 
дисциплина „Икономика и управление на горското стопанство“ със 
студенти от специалност „Стопанско управление“ при ЛТУ.

От 2016г. е хоноруван преподавател по „Аграрна икономика“, „Обща 
селскостопанска политика“, „Развитие на селските райони“ и „Застраховане и 
презастраховане“към ВУАРР -  гр. Пловдив.

Това ми дава основание да твърдя, че кандидата има опит в учебно- 
педагогическата дейност и отговаря на изискването на чл. 53 т.2 от ППЗРАСРБ за 
преподавателски стаж над 2 години.

4.2. Научна и научно приложна дейност
Ръководител и участник е в 11 проекта, в 5 от които е ръководител. Посочените 

проекти са пряко свързани с управлението и стратегическото планиране на горския 
сектор в България. Резултатите от тях са повлияли и подобрили политиките на 
Министерство на земеделието и храните свързани с управление на горите.

4.3. Внедрителска дейност
Внедрителската дейност на кандидата е свързана с прилагане на резултати от 

проектната работа в политики на институции, свързани с управлението на горите на 
национално ниво.

4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни)
Научно-методологични приноси
Разработен е алгоритъм за икономическа оценка на дървопроизводството, като 

социална функция на горовладелците в пет стъпки: Първо оценен и процеса на 
историческото развитие на начина на горскостопанско производство в България и 
определяне етапите през, които е протичал този процес;Второ направена е 
икономическа оценка на инвестицията в гори с целева функция „максимизация на 
доходната стойност“; Трето направена е оценка на ефективността на 
дървопроизводството на границата на максималното използване на факторите на 
производство;Четвърто направена е икономическа оценка на ефективността на 
разпределението на брутната добавена стойност между горовладелци и 
гороползуватели и на жертваната от тях стойност за реализиране на устойчиво 
социално равновесие; И пето, оценени са конкурентните предимства на 
икономическите организации, стопанисващи горите, държавна собственост.

Научно- приложни приноси
• Оценена е пределната ефективност на капитала, авансиран в иглолистни и

широколистни държавни гори.
• Защитена е система от показатели и индикатори за оценка на конкурентните

предимства на 6-те Държавни предприятия за управления на държавните гори .

Приноси в научно -  преподавателската работа
Кандидатът има разработено учебно -методично пособие за обучение на 

студенти, докторанти и специалисти по проблемите на предприемачеството в горското 
стопанство.
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Обобщение: Кандидатът за „доцент“ има доказан педагогически опит над 2 
години. Работата като ръководител, експерт и член в работата по различни европейски 
и национални проекти показва умения за провеждане на изследователска и 
внедрителска дейност, както и формулирането и прилагането на управленски политики 
в горския сектор.

5. Оценка на личния принос на кандидата
По лична преценка и въз основа на личното ми познаване на работата на 

кандидата считам, че представените самостоятелни публикации са лично дело. В 
публикациите, където кандидата за „доцент“ участва в съавторство проличава личен 
принос, в отражение на дългогодишния управленски опит и стил на поднасяне на 
научните резултати. В представените публикации са използвани и коректно цитирани 
различни и много по обем литературни източници.

6. Критични бележки
Нямам съществени критични бележки. Препоръчвам на кандидата за „доцент“ 

да следи цитиранията на разработките и публикациите, в които участва самостоятелно 
и в съавторство.

7. Лични впечатления
Познавам д-р Валентина Иванова Маринова от представянията и на различни 

научни форуми, а също от работата и като преподавател в ЛТУ-София. В тази връзка 
твърдя, че тя познава в детайли научни източници, което позволява да борави свободно 
с теоретични постановки в сферата на икономиката и управлението. Представянето на 
резултати от научната и работа и формулирането на препоръки за практиката говори за 
високо ниво на познаване на проблемите в горския сектор и агропредприемачеството. 
Работи съвестно и добре със студенти от различни специалности на ЛТУ и има 
изграден авторитет сред тях.

8. Заключение:
Преценявам, че научната продукция на кандидата за „доцент“ д-р Валентина 

Иванова Маринова отговаря напълно на задължителните изисквания на ЗРАСРБ и 
разпоредбите на чл.53 и чл. 57 от ППЗРАСРБ.

Имайки предвид гореизложеното, предлагам на членовете на научното жури да 
приемат моята положителна оценка „ДА“ и д-р Валентина Маринова да бъде избрана 
на академична длъжност „Доцент“ по научна област 3 „ Социални, стопански и правни 
науки“, професионално направление 3.8 „Икономика“, специалност „Икономика и 
управление (Агролесовъдство)“.

Гр.София, 05.06.2017 г. Член на журито:
Доц. д-р Елена Драгозова
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