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До Председателя на Научното жури 
за оценяване на кандидата за заемане 
на академичната длъжност „доцент” 

при ВУАРР-Пловдив

С Т А Н О В И Щ Е

От проф. д-р Мариана Георгиева Асенова - Великова, член на научно жури за 
провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 
висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, по професионално 
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление 
(агролесовъдство)” за нуждите на катедра „Регионално развитие и туризъм“ към 
Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите -  Пловдив, обявен в 
Държавен вестник, бр.19/28.02.2017 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,

I. Кратки биографични данни за кандидата
Единствен кандидат в конкурса е д-р Валентина Иванова Маринова. Понастоящем 

тя е главен специалист в JI3C София и главен асистент-ВУАРР гр.Пловдив.
Д-р Валентина Иванова Маринова е родена на 13.09.1969 г. През 1998 г. завършва 

висшето си образование в Лесотехнически университет гр. София,- Горско стопанство .
През 2013 г. придобива образователна и научна степен „доктор” в 

Лесотехническия университет, 3.8. Икономика оценка на дърводобивната функция на 
държавните гори. Д-р Валентина Маринова има амбиция да продължи своята научна 
кариера и изнася лекционни курсове по застраховане и презастраховане, аграрни 
институции, икономика и управление на агробизнеса, управление на селските райони, 
аграрна икономика, обща селскостопанска политика и др. Тя преминала успешно 
обучение по вътрешен одит в публичния сектор -  2014 г. в Министерството на 
финансите в гр. София, завършва Международни отношения във ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ в гр. Велико Търново -2005год.

От 2016 г. тя е главен асистент във ВУАРР -  Пловдив.

П.Общо описание на представените материали
Съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ) и правилника за неговото прилагане (ПЗРАСРБ) 
кандидатът е приложил: заповед № 139/05.05 2017 г. на ректора на ВУАРР - Пловдив, с 
която е назначено научното жури за провеждане на конкурса, автобиография по 
европейски образец, авторска справка за приносите в научните трудове за конкурса, 
резюмета, публикации, сертификати и др.



При обявяването на конкурса са спазени всички нормативни изисквания. 
Кандидатът е придобил образователна и научна степен „доктор”, има монографичен 
труд и достатъчно на брой публикации след защитата на доктората.

Д-р Валентина Маринова е сериозен и задълбочен автор с интереси преди всичко 
в областта на горското стопанство, селски и алтернативен туризъм, устойчиво 
развитие на териториите, организационните структури на управление. Участва в 
редица проекти и програми с международно, национално и регионално значение, автор 
и съавтор на учебни помагала, монографии, доклади.
Кандидатът участва в конкурса с:

• Монографии -  2 броя;
• Статии-12 броя;
• Учебни пособия -  1 броя;
• Научни доклади - 2 броя;
• Други публикации -  5 броя.

Прави много добро впечатление, че те са публикувани в утвърдени издателства и 
специализирани списания с висок импакт фактор, включително и в чужбина. Списание 
„Управление и устойчиво развитие”, ” Наука за гората “; ’’Ново знание” и др.

Представеният в конкурса монографичен труд „Дървопроизводствената функция 
в моделите за управление на държавните гори” отговаря на изискванията на чл. 29, ал. 
1, т. 3 на Закона за развитието на академичния състав на Република България.

Цялата научна продукция на кандидата е по конкурсната специалност.
Представените от кандидата научни произведения се отличават, като цяло със 

следните особености:
1. отнасят се до актуални и до известна степен слабо изследвани проблеми като 

устойчивостта на природните ресурси;
2. някои от тях са разработени са при използване на знания от други науки, т.е. 

имат хибриден характер;
3. колективните публикации са посветени на актуални икономически проблеми и 

най-вече на проблеми в земеделието. В тях се разкрива способността на 
кандидата да характеризира и синтезира конкретна информация, както и 
обработва емпирични данни и анализира постигнатите резултати;

4. монографиите и учебното помагало са посветени на европейските структурни 
фондове и управлението на проекти.Те имат научен характер, но могат да се 
ползват също при обучението на студентите в тези дисциплини.

III. Обща характеристика на дейноста на кандидата
Д-р Валентина Маринова води учебно-преподавателска дейност във ВУАРР. 

Автор е на учебни програми по водените от нея курсове, има участия в практически 
обучения , семинари и конференции.

Кандидатът участва в конкурса с 22 научни публикации. Работи в мобилни 
екипи по международни и национални проекти. Има доклади на международни и 
национални форуми, участва в организационни и научни комитети на конференции 
семинари. Упражнява експертна и консултантска дейност преди всичко в областта на 
реформата на горския сектор в България, Съхраняване на генетичния фонд и 
възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000“, 
Програма LIFE+, Мониторинг на пожарите в европейските гори чрез информационни 
системи -  EFFMIS, Оперативна програма INTERREG IV С, Стратегическото планиране 
в българските гори -  гарант за ефективно управление и устойчиво развитие, ОПАК



Сред научната продукция на кандидата особено място заема представеният 
монографичен труд „Дървопроизводствената функция в моделите за управление 
на държавните гори”.

Значението на представения труд се обуславя от неговия обект на изследване. 
Акцент е поставен не само върху необходимостта от по-задълбочено познаване на 
дървопроизводствената функция на горите, но преди всичко върху икономическата и 
управленска същност и моделите за управление на държавните гори.

Научната новост на труда се състои в това, че изследването е пионерно за науката 
за организационно устройство на управление на горите. Разработен е и алгоритъм за 
икономическа оценка на дървопроизводството. Обхванато е цялото многообразие от 
проблеми, свързани с регламентацията, предимствата и недостатъците в 
организационното устройство на управлението на горския фонд в България. Изведен е 
алгоритъм за оценка на доходната стойност на 1 ха горска територия, използвана за 
дървопроизводство. Изчислена е и вътрешната норма на възвръщаемост на държавните 
гори -иглолистни ,широколистни и издънкови.

В пет стъпки е направена:
- оценка на процеса на историческото развитие на начина на горскостопанско 
производство в България;
- икономическа оценка на инвестицията в гори с целева функция „максимизация 
на доходната стойност“;
- оценка на ефективността на дървопроизводството на границата на 
максималното използване на факторите на производство;
- 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;
- оценка на конкурентните предимства на икономическите организации, 
стопанисващи горите, които са държавна собственост.

Безспорно достойнство на труда е детайлното проучване на уредбата и практиката 
в България, както и предложената защитена система от показатели и индикатори за 
оценка на конкурентните предимства на държавните предприятия за управления на 
държавните гори.

За участие в конкурса доктор Валентина Иванова Маринова е представила общо 
22 задълбочени публикации по номенклатурата на конкурса за доцент, сред които: 
„Политики, нормативна уредба, потенциал, потребление на горскодървесната маса в 
България за производство на енергия“; „Икономическия подход като алтернатива на 
еколого-лесовъдския подход в процеса на лесоползването“; „Основни характеристики и 
перспективи за развитие на идеалните форми на агролесовъдството в България“; 
„Съвременни тенденции за развитие и усъвършенстване на организационните 
структури на управление“и др.

IV. Оценка на приносите
Представените публикации притежават редица положителни страни, които 

могат да се характеризират като научни постижения и приноси.
Може да бъде поставен акцент върху важността на четири от посочените в 

справката приноса:
• Направени са фундаментални препоръки за прилагане на иновативни 

подходи в земеделието в контекста на устойчиво развитие;
• Оценена е пределната ефективност на капитала, авансиран в иглолистни и 

широколистни държавни гори;



• Защитена е система от показатели и индикатори за оценка н конкурентните 
предимства на шестте държавни предприятия за управления на държавните 
гори;

• Разработени са учебно-методически пособия за обучение на студенти, 
докторанти и специалисти по проблемите на предприемачеството в 
земеделския и горския бизнес.

V. Критични бележки и препоръки
Моята цел е, посочвайки някои пропуски и слабости, да насоча вниманието на 

гл. ас. д-р Валентина Маринова към нови пътища и възможности за развитие в 
избраната от нея област.

Препоръчвам на кандидат да засили публикационната си дейност в 
чуждестранни списания, особено такива с импакт фактор. В тази насока е наложително 
да популяризира достиженията си в сферата на иновативни подходи в земеделието в 
контекста на устойчиво развитие. Също така намирам за удачно в бъдеще да се 
обвърже по-сериозно научната продукция на кандидата с икономиката на регионите и 
туризма. Така тя ще разшири хоризонта на своите научни дирения и ще премине от 
темите за земеделие, лесовъдство и т.н. към по-обширната област на регионалното 
развитие и регионалната икономика.

Споменатите критични бележки и препоръки не поставят под съмнение 
изследователските качества на кандидата, способността му да анализира проблемите и 
да предлага решения и не намаляват достойнствата на представените за участие в 
конкурса за доцент научни публикации.

Мотивирано и ясно формулирано заключение

Предложената кандидатура отговаря на изисквания на ЗРАС в Република 
България и Правилника за неговото прилагане.

Давам своята положителна оценка и препоръчвам на членовете на 
почитаемото Научно жури да гласуват за присъждане академичната длъжност 
„доцент” в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 
„Икономика и управление (агролесовъдство)” за нуждите на катедра „Регионално 
развитие и туризъм“ към Висшето училище по агробизнес и развитие на 
регионите -  Пловдив на д-р Валентина Иванова Маринова.

29 май 2017 г. Член на научното жури:
Проф.д-р Мариана Георгиева Асенова -Великова


