
СТАНОВИЩЕ
от проф. д.ик.н. д.в.н. д-р инж. Венелин Кръстев Терзиев

в отговор на критични бележки и препоръки, отразени в рецензии и становища, разработени от 

членовете на научното жури, назначено със заповед №3-186 от 21.11.2016г. на Ректора на Виеше 

училище по телекомуникации и пощи -  гр.София и във връзка с конкурс за заемане на академична

длъжност „професор" във Виеше училище по телекомуникации и пощи -  София, област на виеше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и 

управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство", обявен ДВ бр. 79, 07.10.2016 г.

В отговор на препоръките и критичните бележки, отразени в рецензиите 
истановищета на проф. д-р Маргарита Богданов, проф. д-р Ваня Банабакова, проф. д-р 
Роберт Димитровски, проф. д.ик.н. Росица Чобанова - Ковачева, проф. д.ик.н. Кирил 
Ангелов, проф. д.ик.н. Евгений Стоянов и проф. д-р Иван Величков, изразявам своето 
съгласие и становище, както следва (ще си позволя да обобщя бележките и 
препоръките и да не адресирам отговорите си конкретно до членовете на научното 
жури, имайки предвид възможността за обобщения поради характера на същите):

1. Приемам изцяло направените бележки, имащи характер на препоръки и 
касаещи бъдещото развитие на научноизследователски и преподавателски 
дейности във Виеше училище по телекомуникации и пощи -  гр.София. 
Изразявам своята готовност за сътрудничество и съвместна работа с 
преподаватели и студенти с цел успешно формиране на научни колективи и 
работни екипи, включване в международни изследователски мрежи и участие в 
проекти.

2. Относно наложените „ограничения" в научните разработки бих искал да 
подчертая, че те попадат в обхвата на формулираните ограничения в 
извършваните научни изследвания, но в същото време се явяват поле и за 
бъдеща работа за продължаване на научните търсения, вкл. и чрез привличане 
на колеги от страната и чужбина в интердисциплинарни екипи.

3. Приемам изцяло препоръките за кансултанска дейност, както и разработване на 
учебно-методични материали по дисциплини, водени във Висшето училище по 
телекомуникации и пощи -  гр.София, както и конкретно в направлението на 
тел е комун и ка ци ите.

4. Освен това, бих искал да отбележа, че във връзка с обявения конкурс 
материалите за участие са представени по тематични области с цел постигане на 
по-голяма яснота и подреденост, което разделяне в голяма степен се прави 
условно, тъй като те касаят научната специалност „Организация и управление 
извън сферата на материалното производство", в която е обявен и настоящият 
конкурс.



5. В същото време бих искал да добавя във връзка с провеждане на настоящия 
конкурс, че в чл.29, ал.1 и 2 на ЗРАСРБ са посочени условия, на които трябва да 
отговарят кандидатите за заемане на академична длъжност „професор", а в ал.4 
се конкретизират условията за откриване на конкурс -  две неща, които са 
взаимно свързани, но и различни, тъй като в първия случай се акцентира на 
научните разработки, което е в различна степен засегнато при мотивирането в 
основните звена и оценявано във всеки конкретен конкурс, и разбира се 
съобразено с вътрешната нормативна уредба на съответното виеше училище 
(съгласно ППЗРАСРБ). Затова приемам и съм твърдо убеден в точната и 
безпристрастна оценка на членовете на научното жури, към които изразявам 
своето дълбоко уважение.

Изказвам своите искрени благодарности за направените бележки и препоръки, 
които ще взема предвид в бъдещата си работа, което вярвам, че ще допринесе за по
нататъшното ми израстване и подобряване на качеството на работата (собствена и в 
сътрудничеството с колеги) в образователната и научната сфера.

24.01.2017г.

гр. София
доктор на науките (Национална сигурност) 
доктор на науките (Икономика)


