
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Еди Йосиф Чакъров 

член на Научното жури по обявения конкурс  

от ВСУ „Черноризец Храбър” - Варна 

за заемане на академичната длъжност „професор” 

в професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране  

и приложение на математиката)   

 

До участие в конкурса е допуснат единствен кандидат  доц. д-р Здравко 

Димитров Славов 

 

1. Доц. д-р Здравко Димитров Славов участва в конкурса за професор с 

двадесет и пет  публикации, представляващи 3 монографии, 4 статии в 

международни списания в чужбина, 6 доклада на конференции в чужбина, 

8 статии и доклади на конференции в България и на 4 учебника и учебни 

помагала. Общата научна и методическа продукция на кандидата се 

допълва от още 40 статии и доклади на конференции в България. Това  

характеризира доц. Славов като съчетание от изследовател и педагог.   

 

2. Познавам от 8 години отблизо педагогическата работа на доц. Славов 

във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. 

Преподавателската му дейност е на много добро ниво. Умее да поднася 

учебния материал във форма достъпна на обучаемите, както и да поддържа 

и развива в тях интерес към преподаваните раздели от математиката.  

Учебниците му включени в списъка на публикациите са предназначени 

основно за студентите от Варненски свободен университет „Черноризец 

Храбър”, но могат да се използват и от други висши учебни заведения.  

 



3. Основните научни приноси на кандидата са в областта на 

многокритериалната оптимизация предимно свързани с изследването на 

множества оптимални по Парето. Има резултати и в приложението на 

оптимизационните методи в математическата икономика. Това са приноси, 

обогатяващи съществуващи знания, включително и с нови теоретични 

резултати. Освен научните, важно място заемат и научно-приложните 

разработки на доц. Славов, представляващи отражение на научните му 

интереси в най-различни области от практиката.   

 

4. Кандидата доц. Здравко Славов има принос в областта на 

многокритериалната оптимизация, което съответства на научната 

специалност на конкурса за заемане на академичната длъжност 

„професор” - в професионално направление 4.5. Математика 

(Математическо моделиране  и приложение на математиката ). Резултатите 

са използвани в различни оптимизационни задачи. 

 

5. Почти всички приноси в публикациите, представени за участие в 

конкурса са дело само на кандидата. 

 

6. Препоръчвам някои от резултатите, например свързаните с 

математическия модел на икономика с фиксирани общи ресурси, както и 

краен брой агенти и блага да бъдат изпратени за публикуване в 

реферирано списание с по-висок импакт фактор. 

 

На основание на всичко казано по-горе считам, че доц. Славов напълно 

отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност „професор” - 

в професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране  

и приложение на математиката ). Предлагам на Научното жури да предложи 

да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър”  Доц. д-р 



Здравко Димитров Славов да бъде избран на академичната длъжност 

„професор” - в професионално направление 4.5. Математика (Математическо 

моделиране  и приложение на математиката ). 

 

 

07.02.2013г.    доц. д.м. Еди Чакъров 

Варна         


