
В Ю Т У Ч Ш ®  по АПШ ЗЙ ®
р  И Р Ш Г Ш Ш Я П И Я И
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от Иван Йовков Иванов 
Доктор на икономическите науки по научна специалност с шифър 05.02.18 

Икономика и управление (по отрасли), професор към катедра „Управление на 
ресурсите и природоползването“ при факултет „Стопанско управление“ на 

Лесотехнически университет -  София.

на 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. №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 на 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
В конкурса за академична длъжност „доцент“ обявен в ДВ бр. 

№19/28.02.2017г. и в сайта на ВУ за нуждите на катедрата Регионално развитие 
и туризъм към ВУАБРР, като кандидат участва д-р Валентина Иванова 
Маринова.
Кандидатката завършва висше образование в ЛТУ гр. София през 1998г. с 
придобита квалификация инженер по горско стопанство и образователна 
степен магистър. През периода 2003-2005г. учи и завършва успешно 
обучението си във ВТУ „Св.св. Кирил и Методи“ гр. Велико Търново като 
придобива образователна степен магистър по Международни отношения.

Трудовият й стаж като хоноруван преподавател в ВУАБРР -  гр. Пловдив 
и ЛТУ -  гр. София е над две години. Това съгласно разпоредбите на чл. 53 (1), 
т.2 от ППЗРАСРБ отговаря на условието за кандидатстване на академична 
длъжност „доцент“ в ЕКИУ.

Като хоноруван преподавател в ЛТУ -  София тиражира в съавторство 
две учебно-методологични публикации в обем от около четири печатни коли.

Дисертацията за придобиване на научната степен доктор по икономика 
на кандидатката отговаря на научната област, професионалното направление и 
научна специалност на обявения конкурс. Придобитата образователна и научна 
степен се доказва с диплома № ЛТУ -  ОНС -  2013-2. Това е основание да 
приема, че отговаря на условието за заемане на академична длъжност „доцент“ 
съгласно чл. 53, т.1 от ППЗРАЦРБ.
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Кандидатката за заемане на академичната длъжност „доцент“ се 
представя като съавтор на две монографични изследвания. Нейното участие в 
тях е около 130 страници (10 печатни коли). В монографиите под № 1.1., 1.2. и 
трудовете № 3.1., 3.3. и 4.2. намирам защитени нейни научни тези по значими 
за икономиката и управлението на агролесовъдството проблеми, а именно: 
синергичното виждане за икономическия конфликт; социалната същност на 
дървопроизводствената функция на държавата-горовладелец; икономическата 
оценка на инвестиции в гори по критерий -  доходна стойност; горско-стопанска 
клиометрия; форми на организацията на агролесовъдството. Тезите са 
защитени с богата библиография на научни трудове на водещи автори от 
икономиката, управлението, социологията.

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

Конкурсът за академична длъжност „доцент“ е в съответствие с 
разпоредбите на чл.55 и 56 от ППЗРАСРБ.

Обобщение: Кандидатът за академична длъжност „доцент“ 
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 ВУАБРР -  гр. 
Пловдив.

2. Общо описание на представените материали
За участие в обявения конкурс от общо публикуваните от нея 22 приемам за 

рецензиране всички с изключение на научнопопулярните. Те са разпределени 
както следва:

Общ брой -  22:

• 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;
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• 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 а в т о р -11;
• С двама автори -  6;
• С трима и повече автори -  2;

Публикациите на кандидатката за „доцент“ са по тематичните 
направления от научна област 3 „Социални, стопански и правни науки“, като 
всичките са по професионално направление на обявения конкурс, като тези по 
специалност лесовъдство и агролесовъдство са преобладаващи.

Един от научните трудове на кандидатката за доцент (№ 5.1) е с учебно- 
методичен характер за нуждите на горския бизнес. В него показва умения да 
систематизира натрупания практически и теоретичен опит и да го поднесе в 
подходяща форма на специалистите от практиката и обучаващите се студенти 
и докторанти.

Шест от публикуваните научни трудове имат характеристики на 
методологични и методични разработки, защитени с проведени конкретни 
експериментални изследвания. В тях аналитично критично са предоставени 
основните постулати на икономическите теории по въпросите на ефективността 
на производството и разпределението на добавената стойност между 
горовладелци и гороползватели Обяснен е алгоритъма за оценка на 
инвестиции в гори с икономически живот безкрайност. Защитен е алгоритъм за 
оценка на дървопроизводството. Защитена е система от показатели за оценка 
на конкурентните предимства на 6-те държавни предприятия за управление на 
държавните гори.

В една от публикациите са оценени основните характеристики и 
перспективите за развитие на 4 възможни идеални форми за агролесовъдство 
в България и е предложена авторска концепция за конституиране на аграрно- 
лесовъдски предприятия при държавна и общинска собственост на горите.

Обобщение: Кандидатката показва умения, както за самостоятелната 
изследователска дейност, така и за работа в екип. Показва умения да 
систематизира собствени и придобити от научния обмен знания под формата 
на монографии, учебни пособия, статии и доклади. Проличават умения да 
анализира резултати от проучвателна дейност и да генерира идеи за научни 
изследвания и практически приложения в дейността на икономически 
организации, институционализирани служби и длъжности.
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3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 
(известни цитирания)

Кандидатката за академична длъжност „доцент“ не представя справка за 
известни цитирания. Намирам, че това е не само недостатък, имайки предвид 
тематичните направления, в които тя работи. Оценявам, че тя е подценила този 
проблем. Смятам, че ако е потърсила само в реферираното издание на ЛТУ - 
гр. София списание „Управление и устойчиво развитие“ ще намери цитирания 
от други автори на трудовете с №1.1, 3.3, 3.4, 3.6 и 3.8.

4. Обща характеристика на дейността на кандидата
4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти)
Кандидатката д-р Валентина Маринова започва своята педагогическа

работа в ЛТУ -  гр. София като хоноруван преподавател през 201 Зг. В 
продължение на 1,5 години извежда курсове със студенти от специалност 
„Агрономство“ по Аграрна политика и със студентите от специалност 
„Стопанско управление“ -  модул „Управление на предприятия от горското 
стопанство“ по учебна дисциплина „Икономика и управление на горското 
стопанство“. От 2016г. е хоноруван преподавател по Застраховане и 
презастраховане, Аграрна икономика, Обща селскостопанска политика и 
Развитие на селските райони към ВУАРР -  гр. Пловдив.

Преподавателският й стаж е над 2 години, което е в съответствие с 
изискването на чл. 53 т.2 от ППЗРАСРБ. Богатия й практически опит, 
завършените от нея курсове за „Одитор в публичния сектор“ към МФ, по 
„Горска политика“ в Орегонския университет и техническите й умения за работа 
с компютърни приложения я правят атрактивен преподавател. В научните 
среди на ЛТУ -  гр. София се ползва като атрактивен преподавател, добре 
познаващ икономиката, организацията и управлението на горския сектор.

4.2. Научна и научно приложна и внедрителска дейност.
Кандидатката за „доцент“ д-р Валентина Маринова показва много добри 

умения за работа по научни проекти. Ръководител и участник е в 8 научни 
проекта с бенефициенти от България и европейски държави. Проектите 
„Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на ДАГ, Подпомагане 
реформата в горския сектор, Стратегическо планиране в българските гори са 
внедрени в дейността на МЗХ.

4.3. Приноси (научни, научно приложни, приложни)
Научните приноси на кандидатката за академична длъжност „доцент“ са в 

областта на професионалното направление „Икономика“ и специалностите 
„Икономика и управление на горите“ и „Организацията и планирането на 
аграрно-лесовъдския сектор“.

4.3.1 .Научно-методологични.
Разработен е собствен алгоритъм за икономическа оценка на 

дървопроизводството, като социална функция на държавата като най-крупен 
горовладелец в България в 5 стъпки:
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• Горскостопанска клиометрия на България през различните етапи 
от над 130 годишната история от развитието на горския сектор.

• Икономическа оценка на инвестицията в гори с целева функция на 
горовладелеца „максимизация на доходната стойност“ от 1ха гора 
за дървопроизводство.

• Оценка на ефективността на дървопроизводството на границата на 
максималното използване на гората за ползване на дървесина.

• Икономическа оценка на справедливостта на разпределението на 
добавената стойност между горовладелци и гороползватели по 
икономически критерии на жертваната от тях стойност за 
реализиране на устойчиво социално равновесие.

• Оценка на конкурентните предимства на икономическите 
организации, стопанисващи горите държавна собственост.

4.3.2.Научно-приложни.
• Оценена е пределната ефективност на капитала, авансиран в 

иглолистни и широколистни държавни гори и е определен IRR за 
всеки клас на възраст към 2012г.

• Защитена е система от 7 индикатора за оценка конкурентните 
предимства на 6-те държавни предприятия за управление на 
горите.

4.3.3. Приноси в научно-преподавателската работа.
Разработено е учебно пособие за обучение на студенти, докторанти и 

специалисти по проблемите на предприемачеството в земеделски и горски 
бизнес.

Обобщение: Кандидатката за „доцент“ има достатъчен педагогически 
опит. Има потенциал да провежда обучение със студенти, докторанти и 
специалисти по икономика на управление на горското стопанство и аграрния 
бизнес, горска и аграрна политика, оценка на земи и гори. Притежава умения да 
работи в екип по научни проекти финансирани от български и европейски 
фондове. Има натрупан достатъчен микс от идеи и подготвен методологичен и 
методичен апарат за тяхната реализация.

5. Оценка на личния принос на кандидата
Рецензираните от мен научни трудове ми позволяват да обобщя:

• В самостоятелните научни трудове, с които тя се представя не 
установявам плагиатство, а лично дело на кандидатката.

• В научните трудове, в които тя участва като съавтор, намирам 
достатъчно доказателства за защита на авторското й виждане за 
собствен принос. Ясно проличава в тези разработки участието й не само
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като количество, но и да се забележи стила на изложение на кандидата и 
надеждността на приложения от нея методичен апарат.

• Ползваните от кандидатката за „доцент“ научни източници са коректно 
цитирани и може да се открои, както тезата на ползвания автор, така и 
нейната позиция по проучвания проблем.

6. Критични бележки
От предоставените ми по конкурса документи на кандидатката за 

„доцент“ намирам пълно съответствие с условията за заемане на тази 
академична длъжност, съгласно ППЗРАСРБ и наукометричните изисквания на 
ВУАРР. По тази причина нямам съществени критични бележки, а по скоро 
препоръка - Да започне интензивна работа за подготовка на учебно-пособие по 
Агролесовъдство и Аграрна политика.

7. Лични впечатления
Познавам д-р Валентина Маринова от постъпването й като докторант в 

катедра Управление на ресурсите и природоползването на ЛТУ - гр. София 
през 2011 г. Като ръководител на катедрата и неин научен ръководител мога да 
твърдя, че тя се приспособи много добре към образователната и научно
изследователската визия на ЛТУ -  гр. София. Отговорна е и е взискателна към 
себе си, своите колеги и студенти. Етичен и екипен изследовател и 
преподавател, търсеща непрекъснато форми за самоусъвършенстване чрез 
механизмите на обучение през целия живот.

8. Заключение:
Оценявам в съвкупност: д-р Валентина Иванова Маринова отговаря 

напълно на разпоредбите на чл.53 и чл. 57 от ППЗРАСРБ. Преценявам, че 
научната й продукция надвишава задължителните изисквания на ЗРАСРБ. 
Имайки предвид гореизложеното, предлагам д-р Валентина Маринова да бъде 
оценена с положителна оценка „Да“ от членовете на научното жури, а с това и 
предложена за избор 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. Рецензент:
Проф.дикн Иван Йовков Иванов
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