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1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

В обявения конкурс доц. д-р Здравко Славов участва с предложени 

за рецензиране двадесет и пет научни труда. Всички предложени за 

рецензиране трудове са от периода 2007 г. - 2012 г. и след подаване на 

документите в конкурса за доцент. 

Приемам за становище всички предложени доклади, публикации, 

разработки и учебни пособия, като съответстващи към темата на конкурса. 

Предложените за рецензиране материали могат да се обособят в 

следните групи, както следва: 

• Книги с монографичен характер - 3 (една самостоятелна и две в 

съавторство); 

• Статии в международни научни издания в чужбина - 4 (три с 

посочен impact factor); 

• Статии в сборници-трудове на Съюза на математиците в България 

- 1 ; 

• Доклади на международни научни конференции - 9, както следва; 

о Доклади на международни научни конференции в чужбина -

6; 

о Доклади на международни научни конференции в България -

3; 

• Статии и студии в България - 4; 

• Учебници и учебни пособия - 4. 

Списъкът на всички трудове (след 2007 г.) на доц. д-р Здравко 

Славов включва общо 65 заглавия, като 25 от тях са представени за 

рецензиране. Представените за рецензиране трудове са публикувани на 

следните езици: 

• Български - 12; 
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• Английски - 13. 

Авторството на представените за рецензиране 25 труда, е както 

следва: 

• 16 са самостоятелни работи на кандидата; 

• 4са с двама автори; 

• 4 - с повече от двама автори. 

За всички съвместни публикации рецензентът не откри приложени 

съответните разделителни протоколи. 

2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Здравко Славов е магистър от Факултета по математика и механика на 

Софийски университет, специалност „Математическо моделиране", който 

завършва през 1980 г. През 1991 г. завършва второ висше образование в 

Икономически Университет - Варна. През 2004 г. придобива 

образователната и научна степен „доктор" по научна специалност 01.01.13 

„Математическо моделиране и приложение на математиката" и през 2007 

г. получава научното звание „доцент" по научна специалност 01.01.13 

„Математическо моделиране и приложение на математиката". 

Започвайки от 1986 г. Здравко Славов е утвърден преподавател в 

ИПКУ - Варна към Шуменски университет, Икономически университет -

Варна, Технически университет - Варна, Медицински университет - Варна 

и Варненски свободен университет, като последователно е заемал 

длъжностите асистент, ст. асистент, гл. асисистент и доцент. 

Д-р Славов показва сериозна научна подготовка в областта на 

математиката и нейното приложение и притежава разнообразен трудов 

стаж в преподавателска сфера. Проявява и интереси и компетенции и в 

научно - изследователската дейност и приложението на математиката в 

практиката. 
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3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА НАУЧНАТА 

ПРОДУКЦИЯ И УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА 

КАНДИДАТА 

Проблемите на математическото моделиране, оптимизацията и 

приложната математика са в основата на научните интереси, резултати и 

приноси на доц. д-р 3. Славов и в тази връзка трудовете на кандидата могат 

да бъдат отнесени към професионално направление 4.5 „Математика 

(Математическо моделиране и приложение на математиката)". Със своите 

изследвания той обогатява съществуващите знания в няколко направления, 

по-важните, от които според рецензента са: 

• Многокритериална оптимизация; 

• Математическа икономика и иконометрика, финансова и 

застрахователна математика, стохастични финанси; 

• Вземане на решения, теория на риска, моделиране на 

индивидуални и колективни решения, теория на игрите, 

избирателни системи, политически избори; математическа 

психология; 

• Математически методи и модели, приложна математика, 

инженерна математика; 

• Анализ на данни, вероятностни и статистически методи и 

модели. 

Заслужава да се отбележат изследванията и приносите на кандидата 

в следните области: 

• Приложението на математическите методи и модели във 

финанси, застраховане и политика: 

• Анализ на риска при вземане на финансови решения; 
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Доказателство за постигнатите резултати е и фактът, че доц.д-р 

Славов е ръководител и основен изпълнител на множество научни проекти 

на Варненския свободен университет по важните, от които са: 

• „Анализ на риска при вземане на финансови решения", 2010 г; 

• „Анализ на пазари и вземане на икономически решения в 

условия на неопределеност", 2011 г. 

В публикациите за участие в конкурса 3. Славов посочва и три 

учебни пособия - два учебника и едно ръководство за решаване на задачи 

предназначен за студентите от бакалавърските и магистърските 

специалности на Варненския свободен университет. 

4. ОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И 

ПРИНОСИ 

Приносите на кандидата могат да бъдат отнесени към 

професионално направление 4.5 „Математика (Математическо моделиране 

и приложение на математиката)" в показаните по-горе направления. 

Публикуваните резултати най-общо могат да бъдат разделени на научни и 

научно-приложни. 

Научни приноси 

Научните приноси са свързани с многокритериалната оптимизация и 

в частност с нейното приложение в математическата икономика. Научните 

приноси на кандидата могат да бъдат рецензирани и оценени в следните 

направления: 

• Обогатяване на съществуващите знания; 

• Приложение на научни постижения в практиката и реализиран 

икономически ефект. 
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Научно-приложни приноси 

Научно-приложните приноси са в областта на инженерната 

оптимизация, теорията за вземане на решение, анализ на данни и 

стохастично финансово моделиране. 

Приемам приносите така както са предложени от кандидата. 

Научната и преподавателската дейност на доц. д-р 3. Славов го 

характеризират като отличен преподавател, последователен учен, с трайни 

интереси в математиката и нейното приложение. 

Личният принос на кандидата в получаването на резултатите в 

представените за рецензиране трудове е неоспоримо. Не установих 

плагиатстване и приемам, че трудовете и приносите в него са лично дело 

на кандидата. 

5. ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Познавам доц. д-р Здравко Славов от 1973 г. от подготовката ни за 

Международната олимпиада по математика в Москва и след това от 

Факултета по математика и механика на СУ" Св. Климент Охридски", 

където се проявяваше като отличен студент с трайни интереси към научно-

изследователската работа. Наблюдавам неговото научно и кариерно 

развитие и до сега. В преподавателската и научната работа се проявява 

като стриктен, последователен и упорит научен работник, способен да 

дефинира и защитава идеи и научни хипотези. Има широка обща култура, 

задълбочени и трайни научни интереси в областта на математическото 

моделиране, анализ и оптимизация. . Така формираните лични впечатления 

ми дават възможност да оценя кандидата като отличен педагог, специалист 

и експерт - в конкретната научна област. 
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Всичко това ми дава основание за заключението, че трудовете и 

качествата на доц. д-р Здравко Славов отговарят на изискванията за 

академична номинация. 

6. БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

Рецензентът не намира съществени научни грешки в представените 

разработки и публикации, но си позволява да направи няколко критични 

бележки и препоръки, в по-голямата си част насочени към подобряването 

на бъдещите изследвания и публикации: 

• Не навсякъде е ясно показан авторският принос: 

о Използваните известни научни резултати; 

о Разделителни протоколи или справки за авторство; 

• Да се засили активността при ръководство на научни работници и 

докторанти и установяване на специфична собствена школа в 

предметната област на научните изследвания. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изразявам абсолютното си убеждение, че доц. д-р Здравко Славов е 

един високо ерудиран, образован и коректен преподавател, научен 

работник и изследовател. Общата му оценка, както и конкретната оценка 

на научните и практически резултати и приноси ми дават основание за 

изразя своето положително становище и да предложа на членовете на 

уважаемото жури да гласуват положително за даване на академичната 

длъжност „ПРОФЕСОР" в професионално направление 4.5 „Математика 

(Математическо моделиране и приложение на математиката)" на доц. д-р 

Здравко Димитров Славов. 

06.02.2013 г. Член на журито: \ 

гр. София /проф. д.т.н. Веселин Целков/ 
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