
СТАНОВИЩЕ
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от проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев,
ВВМУ ,.Н. Й. Вапцаров" Варна.

9026 Варна, ул. Васил Друмев 73,
Тел. 052 552266, Имейл: kanev@dkanev.com

по конкурс за академична длъжност „Професор“ 
в Област на висше образование „Социални, стопански и правни науки”, 

професионално направление ..Администрация и управление“ , 
обнародван в ДВ бр. 21/ 18.03.2016 г.

Становището е съставено в съответствие с изискванията на Глава трета, Раздел 
IV  от ЗРАСРБ -  Условия и ред за заемане академична длъжност «Професор», Раздел IV  от 
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 51 на Правилника за условията и реда за заемане 

на академични длъжности във ВВМ У "Н. Й. Вапцаров  “  .

I. Обща оценка за изследователската и друга активност на кандидата
Единствен кандидат по обявения конкурс е доц. д-р Калин Спасов Калинов, Заместник- 

началник по учебната и научната част на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” Варна”.
1. Доц. Калинов притежава образователна и научна степен „Доктор” от 

06.03.2007 г. Степента е присъдена от Висша атестационна комисия по 
научната специалност 05.12.01 "Организация и управление на въоръжените 
сили” . Темата на дисертационния труд е „Приложение на системния подход в 
процеса на оперативно планиране във Военноморските сили“.

2. Кандидатът заема академичната длъжност „доцент“ повече от три години. От 
2009 до 2011 г. е доцент в катедра “Военноморско сили” на факултет 
“Командно-щабен” на ВА “Г. С. Раковски” гр. София, а след това в катедра 
„Организация на тактическите подразделения на ВМС” във ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров” Варна”.

3. Публикувал е самостоятелна монография със заглавие „Организационна 
култура” в обем от 269 страници. Трудът не повтаря представените 
публикации за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за 
заемане на академичната длъжност "доцент".

4. Представени са и още 32 оригинални научноизследователски труда и 
публикации.

5. Изградил е научна група от преподаватели и докторанти в специалността и 
има един докторант с успешно защитена дисертация.

Тъй като в конкурса участва само един кандидат, отпада хипотезата на чл. 29 б, ал. 2 на 
ЗРАСРБ, предвиждаща при повече от един кандидат оценяване по допълнителни показатели.

Обявилата конкурса организация не е дефинирала в Правилника за условията и реда за 
заемане на академични длъжности във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ (Приложение 2) допълнителни 
изисквания и наукометрични критерии заемане на академична длъжност "професор" в 
професионалното направление на конкурса.

По такъв начин категорично са изпълнени условията в ЗРАСРБ от чл. 29 за заемане на
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академична длъжност "професор" и чл. 51 на Правилника за условията и реда за заемане на 
академични длъжности във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“.

II. Обща оценка за представените научни трудове
Общият брой за представените за конкурса публикации е 32, в т. ч. 7 самостоятелни и 

25 в съавторство. В чуждестранни издания на английски език са публикувани 9 доклада, от 
които 8 в съавторство, 5 статии в съавторство и 2 учебни пособия. По своя характер, 
представените публикации са: монография - 1; студии -  3; статии -  6; научни доклади -  22. 
Кандидатът е публикувал статии в реферирани и индексирани списания в страната и в 
чужбина. Единадесет от научните публикации са забелязани от Publish or Perish, което е 
значителен брой спрямо утвърдените у нас стандарти. Към трудовете в съавторство не 
намерих приложени декларации за разпределение, но въпреки този пропуск съдържанието на 
публикациите сами по себе си доказват значителното участие на доц. д-р Калинов в 
съвместните му публикации.

Общият поглед върху представената научна продукция показва, че в нея присъства 
разнообразие от научни и научно-приложни разработки, както и такива предназначени за 
учебния процес. Областите на публикациите са проблемите на организацията и управлението 
на организациите в сферата на сигурността, управлението на организациите в сферата на 
висшето образование с акцент върху системата за морско образование, организацията и 
управлението в сектора за морска сигурност и безопасност, организационната култура и 
организационното поведение, процеса на възникване и развитие на организациите, 
управлението на организации в морския сектор, управлението на човешкия ресурс и др. 
Особено се отличават усилията и постиженията на кандидата но отношение на научно
изследователските програми и проекти. Същият е участвал в 11 изследователски проекта, от 
които 4 в международни консорциуми. Ръководил е 4 проекта, от които два международни 
(национален координатор) и 1 по механизма на Европейското икономическо пространство. 
Координатор е на проекти с общ бюджет над 3 млн. лева.

Напълно приемам приложената към документите справка за приносите. Същите са 
коректно формулирани и са лично дело на автора.

С подобни характеристики научната продукция на доц. д-р Калинов може да се оцени 
като напълно достатъчна по обем и отговаряща на направлението на обявения конкурс.

III. Заключение:
Документите и материалите, представени от доц. д-р Калин Спасов Калинов, отговарят 

на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България 
(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и изискванията за условията и реда за заемане 
на академични длъжности във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“.

На горното основание давам положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да 
изготви положително предложение за избор на доц. д-р Калин Спасов Калинов на 
академичната длъжност „професор“ във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ по професионално 
направление „Администрация и управление“.

05.06. 2016г. 
Варна

Подпис:
,.ик.н. Димитър(проф. д.ик.н. Димитър Канев)


