
 

 

ДО 

Председателя на научното жури проф. д-р Милен Балтов  

за провеждане на конкурс по заемане на академичната длъжност “професор” 

при Бургаски свободен университет  

 

 

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ  
от професор д-р Сава Христов Димов 

 

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки 

Професионално направление: 3.8. Икономика (Световно стопанство, 

международни икономически отношения и поведенческа икономика) 

Факултет: Център по икономически и управленски науки 

Номер и дата на броя на “Държавен вестник”: бр. 55/15 Юли 2022 г. 

Кандидат: доцент д-р Диана Съботинова Младенова 
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I. Данни за конкурса 

 

1. Изпълнение на минималните национални изисквания за 

заемане на академичната длъжност “ПРОФЕСОР” според 

приложението към чл. 1а, ал.1 от Правилника за прилагане 

на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България:  

- Показател 1. Дисертационен труд за присъждане на  

образователна и научна доктор:  50 т.; 

- Показател 2: - ; 

- Показател 3. Хабилитационен труд. Монография:  100; 

- Сума от показателите от 4 до 10:  360; 

- Сума от показателите от 11 до 13:  110; 

- Сума от показателите от 14 до края:  115. 

 

Заключение: Изискуеми 550 т., изпълнение 735 т., процент 

на изпълнение: +33.64%. 
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2. Допълнителни изисквания за заемане на академична 

длъжност “професор” в Центъра по икономически и 

управленски науки.  

Съгласно предоставената ми Справка от кандидата - 

абсолютно изпълнени. 

 

3. Допуснати евентуални нарушения. 

Всички документи и публикации по конкурса са 

предоставени точно и навреме. Материалите по конкурса са 

подготвени прецизно съгласно нормативните изисквания. 

Не съм констатирал практиката “copy and paste”.  

II. Данни за кандидата 

 

Име и вид на обучаващата или образователната 

организация. 

 Средно образование -  ЕСПУ с преподаване на английски 

език “Гео Милев” - Бургас; 

 Висше образование - Университет за национално и 

световно стопанство - София, Катедра “Маркетинг и 

планиране”, специалност “Социално-икономическо 

планиране”; 

 Факултет за обществени професии: Диплома № 573, 

София, юни 1991 г. и Диплома № 574, София, юни 1991 г.  

 Бургаски свободен университет - основен работодател, от 

март 2000 г. до момента.  

 Защитни дисертационни тезиси: “Макроикономически  

последици от застаряването на населението” на 12.07.2012 

г. 

 

Владеене на чужд език.  

Английски и руски: четене, писане, говорене - отлично. 

 

Много 

висока 

20 

III. Описание на научните трудове 

 

- Монографии, 2 броя: 

Съботинова, Д. (2022) Международно производство. 

Бургаски свободен университет. Бургас. 2022. ISBN 978-

619-253-014-3. 200 с. 12,5 издателски коли; 

Съботинова, Д. (2016) Международна търговска политика. 

Бургаски свободен университет. Бургас. ISBN: 978-619-

7126-21-1. 240 с. 15 издателски коли; 

Много 
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50 
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- Статии и доклади, публикувани в научни издания – 

реферирани и индексирани:  5 броя, в съавторство с Bobina, 

M. и M. Baltov; 

- Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания:  

19, самостоятелни; 

- Студии, публикувани в нереферирани списания с научно 

реценциране: 8, самостоятелни; 

- Учебници и учебни материали: 2 

Съботинова, Д. (2022) Поведенческа икономика. Бургаски 

свободен университет. Бургас. 2022. ISBN: 978-619-253-

020-4. (CD) 432 с. 27 издателски коли; 

Съботинова, Д. (2015) Световна икономика. Бургаски 

свободен университет. Бургас. 2015. ISBN: 978-619-7126-

07-5. (e-book) 256 с. 16 издателски коли; 

- Електронни курсове: 6, разработени самостоятелно. 

 

Заключение: Научната продукция на доц. д-р Диана 

Съботинова е с много високо качество, голяма част е на 

английски език, преобладаващата част - самостоятелно. 

 

IV. Научни приноси 

 

Теоретико-методологически, концептуални и практико-

приложни приносни моменти са концентрирани в следните 

направления:  

 

Първо, Анализирани и систематизирани са концепциите за 

международното производство и международната търговия. 

 

Второ, Изследвани са българската култура и 

организационно лидерство (глобалното лидерство и 

ефективността на организационното поведение), чрез 

инструментите на програма Global Learning and Observation 

to Benefit the Environment, абр. GLOBE. 

 

Трето, Емпирично изследване за измерване на брутното 

национално щастие чрез Gross National Happiness Index, 

(абр. GNH Index) - едноцифрен индекс, съставен от 33 

показателя, категоризирани в девет области. 

 

Четвърто, Анализирани са данните за възприемането на 

ролите на половете в българския бизнес мениджмънт. 

 

Много 

висока 

80 
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Пето, Проучено е икономическото въздействие на 

пандемиите и са посочени ефектите от пандемиите в 

човешката история. 

 

Шесто, Анализирано е застаряването на населението, което 

променя междупоколенческите трансфери и води до 

дискриминация на възрастните жени на пазара на труда. 

 

Седмо, на базата на теорията за полицентричното 

управление на Elinor Claire “Lin” Ostrom (първата жена 

лауреат на Нобелова награда за икономика през 2009 “за 

нейния анализ на икономическото управление, особено на 

общите блага”, споделена с  Oliver E. Williamson), е 

разработена авторова концепция, обясняваща явления, 

които не се вписват в дихотомията на държавата и пазара. 

 

Осмо, Анализирана е историята на идеята за гарантиран 

доход, конкретизирана чрез -  идеята за минимален доход, 

безусловна еднократна помощ, и идеята за безусловен базов 

доход. 

 

Заключение: Приносните моменти са съществени, актуални 

и отразяват компетентното мнение на кандидата за 

професор.  

 

Задължително трябва да се отбележи, че кандидатът е 

разпознаваем в българските академични среди и зад 

граница. Професионалната компетентност на автора е на 

много високо ниво. 

 

V. Преподавателска работа 

 

1) Лекционни курсове: 

- Световна икономика; 

- Глобална икономика; 

- Поведенческа икономика; 

- Поведенческа икономика в здравеопазването; 

- Международни икономически отношения; 

- Икономически теории; 

- Макроикономика;  

- Микроикономика;  

- Икономика. 

 

Много 

висока 

30 
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2) Академична натовареност в Бургаски свободен 

университет, както следва: 

 2016-2017 г. - 367 часа; 

 2017-2018 г. - 329 часа; 

 2018-2019 г. - 344 часа; 

 2019-2020 г. - 364 часа; 

 2020-2021 г. - 357 часа; 

 2021-2022 г. - 432 часа. 

Всичко: 2103 часа. 

 

3) Участие в научно-изследователски проекти, а именно: 

- национални проекти: 5 броя; 

- международни проекти: 1 брой; 

- вътрешноуниверситетски: 1 брой. 

 

4) Преподавателска мобилност по програма Еразъм+: 

Полша, Турция, Португалия, Хърватия и Унгария. 

 

Необходимо е да се подчертае, че кандидатът за  професор 

е цялостно изграден университетски преподавател, с 

определена визия, авторитет и висока професионална 

компетентност, т.е университетски преподавател от 

кариерата. Той се ползва с доверието и авторитета на своите 

колеги и студенти. 

 

VI.  З а к л ю ч е н и е 

 

Научната продукция и делова активност на доц. д-р Диана 

Съботинова Младенова са високо стойностни. Тя е с 

определен академичен профил, познат в страната и 

чужбина. Кандидатът се отдава на академична кауза на 

Бургаски свободен университет.  

Неслучайно, според моето научно становище, от 

максимално възможните 210 точки давам най-високата 

оценъчна оценка. 

Имайки предвид моето изключително позитивно 

отношение към положения труд и амбиция, на 

заключителното заседание на научното жури ще гласувам с 

явно “ДА” за заемане на академичното звание 

“ПРОФЕСОР” от доц. д-р Диана Съботинова Младенова 

по съответното, цитирано по-горе професионално 

направление.  
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След общото гласуване, бих си позволил да поздравя 

нейното семейство и университетските ръководители, за 

дадената ѝ възможност за професионално израстване и 

академична кариера. 

 

 

 

Дата: 08.10. 2022 г.      Автор на становището: 

Бургас         професор д-р Сава Димов  


