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СТАНОВИЩЕ 

от проф., д.ик. н. Игор Бритченко – професор на ВУЗФ 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност доцент 

във Висшето училище по застраховане и финанси 

e-mail: ibritchenko@gmail.com 

GSM +359 877 031 108 

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки  

професионално направление 3.8. Икономика (Икономическа и информационна сигурност)   

 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 22 от 18.03.2022г. и в  

интернет-страница на Висшето училище по застраховане и финанси, като кандидат участва  

д-р Петер Лошонци от Университет по управление на сигурност в Кошице (Словакия) 

 

1. Общо представяне на получените материали 

Със заповед № 126 от 30.05.2022г. на Ректора на Висшето училище по застраховане и 

финанси съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната 

длъжност ‘доцент’ във ВУЗФ по област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономическа и 

информационна сигурност). 

За участие в обявения конкурс са подали документи единствен кандидат:  

д-р Петер Лошонци от Университет по управление на сигурност в Кошице  

Представеният от д-р Петер Лошонци комплект материали на хартиен и електорнен 

носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ВУЗФ и 

включва следните документи: 
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 Копие на диплома за образователна и научна степен „доктор“ № 11/2006 от 

17.07.2006г. 

 Справка за заеманата академична дължност във Западнопомерански технологичен 

университет  

 Автобиография;  

 Справка за изпълнението на минималните национални изисквания по ЗРАСРБ и 

Правилника за неговото прилагане за заемане на академичната длъжност „доцент“;  

 Медицинско свидетелство; 

 Свидетелство за съдимост; 

 удостоверение за стаж; 

 Хабилитационен труд;  

 Списък на публикациите след защитата на докторската дисертация;  

 Справка за наукометричните показатели за доцент; 

 Текстове на научните публикации, придружени с разделителни протоколи при 

наличие на съавторство;  

 Справка за участие в научни проекти; 

 Справка за научните приноси в публикациите и за цитиранията;  

 

 Формуляр за съгласие за обработката на личните данни във връзка с участието в 

конкурса.  

 
Кандидатът д-р Петер Лошонци е приложил общо 120 научни труда включително 13 

монографии, 18 статии и доклади, публикувани  внаучни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с науна информация. Кандидатът д-р Петер 

Лошонци има следващи публикайии в следващи световни наукометрични бази: в база 

SCOPUS – 13, в база Web of Science – 5. Кандидатът д-р Петер Лошонци има цитирания: в 

база SCOPUS – 14, в база Web of Science – 2, в база Google Scholar - 99. Кандидатът д-р 

Петер Лошонци е участвал в 18 научноизследователски проекти кои са непосредственно 

свързани със икономическа и информационна сигурност. Общ брой на точките в справка за 

наукометричните показатели на д-р Петер Лошонци е 290, което е много повече от 

необходимото количество. Всички показатели отговарят на изисквания за доцент както от 

количествена, така и от качествена гледна точка. 
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2. Кратки биографични данни на кандидата 

Кандидатът д-р Петер Лошонци е роден на 29.04.1977 г. в Словакия. В момента 

работи като Първи заместник-ректор на Университет по управление на сигурност в Кошице 

(Словакия). 

През 1995 г. завършва Средното индустриално училище по транспорт в Кошице. През 

2000 г. завършва факултет по машиностроение на Технически университет в Кошице. През 

2004 г. завършва катедра по инженерна педагогика на Технически университет в Кошице. 

През 2006 г. защитава докторска дисертация на тема: „Измерване на методите за оценка на 

качеството на управлението на сигурността като стимулатор на развитието на защитата на 

охраняваните активи“ в факултет по специално инженерство на Университет в Жилина 

(Словакия). През 2014 и 2015 г. обучавал се на професионалните курси в Министерството 

на финансите на Словакия и получи степен Магистра по бизнес администрация във 

Висшето училище по мениджмънт в Варшава. През 2018 г. получил магистерски диплом 

във Висше училище по менижмент IPE в Париж. След това работл на различни длъжности 

в съответствие с получената специалност. От 2002 до 2008 г. работил като асистент в 

Университет в Жилина, факултет по специално инженерство. От 2008 г. работил като 

доцент и замесник-ректор по информатизация и развитие на Университет по управление на 

сигурност в Кошице. През 2019 и 2020 г. временно изпълняващ длъжността ректор на 

Университет по управление на сигурност в Кошице. От 2021 г. работи като Първи 

заместник-ректор на Университет по управление на сигурност в Кошице. 

Кандидатът има 20 години научно-педагогически стаж във висшето образование. Д-р 

Петер Лошонци говори на словашки, немски, английски язици. Кандидатът е активен член 

на различни международни професионални, обществени и научни организации в областта 

на икономическа и информационна сигурност. 

 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Д-р Петер Лошонци е автор на редица научни публикации, в които демонстрира 

задълбочени знания и сериозен поглед в резултат на негов практическия опит.  

Хабилитационният труд на д-р Петер Лошонци „Избрани аспекти на 

информационната сигурност в университетска среда“ е посветен на тема, която е твърде 

слабо изследвана в българската научна литература, а същевременно представлява 

съществен интерес за икономическата наука и за развитието на висшето образование. Тази 
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тема е особено актуална в контекста на информатизацията на обществото и използването на 

технологиите за дистанционно обучение от университетите в образователния процес. 

Принос на кандидата е осветляването и на редица особености, свързани с рискове при 

управлението на висше образование коите е много актуални и за България също. Студиите, 

статиите и докладите, които кандидатът представя за рецензиране, осветляват различни 

научни въпроси в различни аспекти на развитие икономическа и информационна сигурност.  

Кандидатът д-р Петер Лошонци има следващи публикайии в следващи световни 

наукометрични бази: в база SCOPUS – 13, в база Web of Science – 5. Кандидатът д-р Петер 

Лошонци има цитирания: в база SCOPUS – 14, в база Web of Science – 2, в база Google 

Scholar - 99. Кандидатът д-р Петер Лошонци е участвал в 18 научноизследователски 

проекти кои са непосредственно свързани със икономическа и информационна сигурност. 

Общ брой на точките в справка за наукометричните показатели на д-р Петер Лошонци е 

290, което е много повече от необходимото количество.  

 

4. Оценка на личния принос на кандидата 

Анализът на публикациите на автора ни позволява да заключим, че авторът има 

значителен принос в научното развитие на ниво, което отговаря на длъжността доцент. Към 

момента на изготвянето на настоящата рецензия няма информация за наличие на 

плагиатство в трудовете на кандидата. Това ми дава пълното основание да приема с 

убеденост, че всички представени за рецензиране публикации са негово дело. За 

публикациите в съавторство са представени изрядни разделителни протоколи. 

 

5. Критични забележки и препоръки  

Нама критични бележки. Като препоръки може да се посъветва да се обърне повече 

внимание на издаването на учебници и други научни публикации за развитието на учебния 

процес.  

 

6. Лични впечатления 

Познавам лично автора от научни конференции в Словакия, Полша и други страни, от 

рецензии на словашки колеги и от неговите научни публикации. Имам изключително 

положителни впечатления от нивото на научно и общокултурно развитие на кандидата. 
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Считам, че кандидатът ще притежава всички необходими качества, отговарящи на високото 

звание доцент. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от д-р Петер Лошонци отговарят на всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ВУЗФ.  

Кандидатът в конкурса е представил значителен брой научни трудове, публикувани 

след материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’. В работите на кандидата има 

оригинални научни и приложни приноси, които са получили международно признание като 

представителна част от тях са публикувани в списания и научни сборници, издадени от 

международни академични издателства. Теоретичните му разработки имат практическа 

приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към учебната работа. Научната и 

преподавателската квалификация на д-р Петер Лошонци е несъмнена.  

Постигнатите от д-р Петер Лошонци резултати в учебната и научно-

изследователската дейност, напълно съответстват на Правилника на ВУЗФ за приложение 

на ЗРАСРБ. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното 

жури да изготви доклад-предложение до Академичния съвет за избор на д-р Петер 

Лошонци на академичната длъжност ’доцент’ във ВУЗФ по професионално направление  

3.8. Икономика (Икономическа и информационна сигурност). 

 

04.06. 2022 г.                   ............................................ 

                                                                             

                                                                                                          проф., д.ик.н Игор Бритченко 

             

 


