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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д. ик. н Виржиния Иванова Желязкова от Висшето училище 

по застраховане и финанси - София 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „професор“ 

на Висшето училище по застраховане и финанси 

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

професионално направление 3.8 Икономика (Зелена икономика и агробиз-

нес) 

 

В конкурса за „професор“, обявен в Държавен вестник, бр. 22 от 

18.03.2022 г. и на интернет-страница на Висшето училище по застраховане 

и финанси (ВУЗФ), като кандидат участва Бартош Мицкевич от Универси-

тета по технологии на Западна Померания – Шчечин. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

Със заповед № 126/30.05.2022 г. на Ректора на ВУЗФ проф. д. ю. н. 

Борис Велчев съм определена за член на научното жури по процедурата за 

заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направле-

ние 3.8. Икономика (Зелена икономика и агробизнес). Документи за учас-

тие в конкурса е подал един единствен кандидат – Бартош Мицкевич от 

Университета по технологии на Западна Померания – Шчечин. 
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Кандидатът е представил следните документи: 

 Автобиография; 

 Диплома за ОНС „доктор“; 

 Диплома за НС „доктор на науките“; 

 Списък с научните публикации; 

 Монографичен труд; 

 Резюмета на научните публикации и справка за приносните мо-

менти в тях; 

 Справка за изпълнението на минималните национални изисква-

ния за заема на академичната длъжност „професор“ по ЗРАСРБ 

и Правилника за неговото прилагане; 

 Други документи, удостоверяващи академичната активност на 

кандидата – справки за работа като научен ръководител на три 

докторанта и за участие в проекти; 

 Медицинско свидетелство; 

 Свидетелство за съдимост. 

Документите са в изрядно състояние, което улеснява анализирането 

им изготвянето на становище по тях. 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Бартош Мицкевич е роден през 1969 година. Завършва магистърска 

степен в Аграрния университет в гр. Шчечин, Полша със специалност 

„Морски риболов и технология на храните“. През годините се развива като 

изследовател в областта на земеделието и устойчивото развитие. Придо-

бива ОНС „доктор“, а след това и НС „доктор на науките“, и заема акаде-

мичната длъжност „професор“ в Университета по технологии на Западна 

Померания – Шчечин. Притежава значителен опит и като администрати-
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вен ръководител в сферата на висшето образование - като ръководител ка-

тедра и като декан. 

Изследванията на Бартош Мицкевич безспорно попадат в областта на 

обявения конкурс – зелена икономика и агробизнес. Хабилитационният му 

труд е на тема: „Зелената икономика и агробизнесът: новата аграрна тран-

сформация на Беларус“. В него авторът изследва много актуална пробле-

матика – как политиката към зелена икономика се отразява на селското 

стопанство и процесите от трансформационен характер в рамките на ико-

номиката на Беларус. Трудът е в общ обем от 220 страници и е структури-

ран в пет глави. Първите две глави имат изразен теоретичен характер – 

въвеждат в същността на устойчивото развитие и в законодателството в 

областта на земеделието в Беларус. Третата, четвъртата и петата глава 

имат по-скоро приложен характер. Тук авторът разглежда устойчивото 

развитие и разгръщането на зелената икономика в международен контекс-

та и след това се фокусира конкретно върху състоянието на отрасъла в Бе-

ларус и възможностите за развитието на иновативния му потенциал. Ха-

билитационният труд представлява оригинално, интересно и актуално из-

следване, което би било полезно за широк кръг читатели – студенти, док-

торанти, специалисти по темата и всички, които проявяват интерес към 

бъдещето на земеделието в контекста на зелената икономика.  

Бартош Мицкевич е автор и на 29 броя научни статии и доклади, пуб-

ликувани в издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация. Основната част от тези публикации са посве-

тени на различни проблеми от областта на селското стопанство. В тях ав-

торът осветлява важни въпроси за развитието на този съществен отрасъл 

за страна като Полша, като ги разглежда в контекста на общата селскосто-

панска политика на Европейския съюз. Част от статиите и докладите са 

разработени в съавторство, което показва научната активност на автора и 

сътрудничеството му с други учени и изследователи. Тематиката, обект на 
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изследване, е значима и в изводите от редица от извършените проучвания 

се открояват научно-приложни приноси.  

Трудовете на Бартош Мицкевич са познати на академичната общност 

в международен план и това е видно от справката за цитируемостта на 

кандидата в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвест-

ни бази данни с научна информация.  

Бартош Мицкевич е бил научен ръководител на общо три броя ус-

пешно защитили докторанти. Той е взел участие и в два международни 

научно-изследователски проекта. Това свидетелства за неговата научна 

активност и за наличието на значителен опит в работата както като научен 

ръководител, така и като член на научни колективи.  

Към момента на изготвяне на становището няма информация или 

причини да има съмнение, че трудовете на Бартош Мицкевич не са негово 

лично дело. Научните му публикации, както и другата му ангажираност в 

академичната работа (като научен ръководител на успешно защитили док-

торанти и като участник в проекти) надхвърлят значително националните 

минимални изисквания за заемането на академичната длъжност „профе-

сор“ по професионалното направление 3.8 Икономика.  

 

3. Критични забележки и препоръки 

Нямам съществени критични бележки и препоръки към работата на 

кандидата. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от Бартош Мицкевич  

отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България и Правилника за неговото прилагане.  
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Кандидатът по процедурата е представил значим, надхвърлящ наци-

оналните минимални изисквания за заемането на академичната длъжност 

„професор“ брой научни трудове. Трудовете на кандидата безспорно при-

тежават оригинални приносни моменти и това е атестирано от цитируе-

мостта на автора в издания, реферирани и индексирани в световноизвест-

ни бази данни с научна информация. Кандидатът притежава значителен 

опит не само като изследовател, но и като член и ръководител на научни 

колективи и ръководител на успешно защитили докторанти, както и като 

администратор. 

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 почитаемото научното 

жури да изготви доклад-предложение до Академичния съвет на ВУЗФ за 

избор на Бартош Мицкевич на академичната длъжност „професор“ във 

ВУЗФ по професионално направление 3.8 Икономика, (Зелена икономика 

и агробизнес). 

 

 

 

19.06.2022 г.  Изготвил становището:   (п) 

     

                                                            (проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова) 


