Код на процедура: КС46-АД2-013
Дата: 19.08.2019 г.

СТАНОВИЩЕ

От: доцент д-р Радко Асенов Радев;
УНСС – София, Бизнес факултет
Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”,
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Научна специалност: Икономика и управление

Относно:

представени материали във връзка с обявен конкурса в
31/12.04.2019г. за заемане на академична длъжност „доцент” в област на
висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки”,
професионално направление - 3.7. „Администрация и управление” по
научна специалност „Икономика и управление”.

на кандидата: гл.ас. д-р Фахри Фахри Идриз, Инженернопедагогическия факултет и колеж гр. Сливен към Технически университет
гр. София

Основание за представяне на настоящото становище: взето решение на
проведеното първо заседание на научното жури, формирано със Заповед
№… на Ректора на ТУ София

1. Характеристика на конкурса и биографични данни на кандидата
Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност
„доцент“, обявен от Инженерно-педагогическия факултет и колеж - гр.
Сливен към Технически университет, гр. София са постъпили документи
за участие от гл.ас. д-р Фахри Фахри Идриз.
Гл. ас. д-р Фахри Идриз е придобил своята докторска степен в
областта на управлението на човешките ресурси през 2015 във ВСУ
Черноризец Храбър, гр. Варна. Той заема позицията на асистент в

Инженерно-педагогическия факултет и колеж - гр. Сливен към ТУ- София
от месец май 2017. Докторантът притежава практически опит в различни
сектори на икономиката, като от 1994 година до момента e собственик и
управител на фирма.
Приложените документи свидетелстват за това, че гл.ас д-р Фахри
Идриз отговаря на задължителните условия по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и
ПРЗАД на ТУ-София. Според представената карта за изпълнение на
количествените изисквания, която приемам за коректно попълнена,
кандидатът по конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент“
събира 705 точки. Събраните от него точки надхвърлят изискуемия
минимум от 400 точки.
2. Общо описание на представените материали
За участие в конкурса е представен списък с публикации, които не
дублират публикациите представени за ОНС „Доктор“. Те са свързани в
голяма степен с тематиката на конкурса.
Представените публикации надхвърлят минималните национални
изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент” в област 3
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление.

3.
Обща
характеристика
на
научноизследователската
научноприложната дейност на кандидата

и

Публикациите, които са представени по настоящия конкурси, се
отнасят до практическите и научните проблеми в съответната област на
конкурса. Във връзка с качествата на кандидата може да се откроят някои
положителни страни: 1) познаване на достиженията в научната област; 2)
умение за тяхното практическо осмисляне и интерпретиране; 4)
способност за доразвиване и обогатяване на теоретико-методологичните
постановки.
Може да се отбележи, че е налице подчертан интерес и постижения в
съответната научна област.

4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата

Гл. ас. д-р Фахри Фахри Идриз е преподавател, който притежава
двугодишен педагогически опит в Инженерно-педагогическия факултет и
колеж - гр. Сливен. Водените от него занятия са в областта на маркетинга,
туризма, конкурентоспособността, икономиката и управлението, които
кореспондират с професионалното направление на конкурса.
Преподавателска практика и представените от него публикации
дават основание да се заключи, че кандидатът по конкурса притежава
необходимите педагогически характеристики за заемането на
академичната длъжност „Доцент“.

5. Основни научни и научно-приложни приноси
Като резултат от запознаване с представените материали, може да се
откроят следните по-важни научни, научно-приложни и учебнометодически приноси.
- Научни приноси – извършено е проучване, систематизация, критичен
анализ и научни обобщения на важни теоретични концепции и
методически схеми, отнасящи се за туристическия бизнес, маркетинговото
управление, лидерството и човешките ресурси. [Б1, В1, Г13 и Г9]
- Научно-приложни приноси – постигнато е обогатяване в областта на
иновациите на туристическите бизнес организации, като са представени
схеми за иновационния им капацитет, притежаващи методически характер;
представени са важни характеристики, свързани с тенденциите на
регионалното развитие на туризма (мотивацията човешките ресурси
публично-частното партньорство в сектора); разработени са и са
адаптирани методически схеми за извършвани на емпирични проучване.
[Б1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8, Г10, Г11 Г14, Г15 и В1].
- Приложни приноси – извършен е критичен анализ и са представени
предложение за усъвършенстване в различни области: мотивацията и
лидерството на човешките ресурси; повишаване на иновационния
капацитет и иновационната активност на фирмите от туристическия сектор
и др. [Г1, В1, Г14, Г8, Г11, Г15, Г12].

6.Значимост на приносите за науката и практиката

Броят на цитиранията (общо 9) свидетелства за това, че част от
публикациите са получили своето признание и представляват интерес за
други автори и изследователи. Научно-приложните и приложни приноси
може да послужат като база както да за по-нататъшни изследвания, така и
за усъвършенстването на дейността на бизнес организациите.

7. Критични бележки и препоръки
Към представените ми за разглеждане материали могат да се отправят и
някои препоръки. Те са свързани с необходимостта от интензифицирането
на участието в национални и международни проекти; увеличаване на
публикациите в международни бази данни; по-голямо фокусиране на
изследователската работа на предметна основа; участие в колективни
разработки.

8. Лични впечатления
Не познавам лично кандидатката по конкурса.

9. Обща оценка на кандидата по конкурса
Кандидатът по настоящия конкурс - гл. ас. Фахри Идриз - отговаря
на минималните национални изисквания, предявени за заемането на
академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, съгласно Закона за РАС в България,
Правилника за неговото приложение. Тя отговаря на Правилника за
условията и реда за заемане на академични длъжности в Технически
университет – София. Доказателство за това са следните факти, видими от
представените материали:
1. Придобитата образователна и научна степен „доктор”;
2. Наличието на двугодишен преподавателски опит (като асистент и
главен асистент) в Инженерно-педагогическия факултет и колеж - гр.
Сливен към Технически университет гр. София;
3. Представен е монографичен труд, различен от трудовете за
придобиване на ОНС „Доктор”;

4. Представени са научни и изследователски трудове и публикации,
съдържащи съответните приноси;
5. Изпълнени са определените минимални национални изисквания,
както и съдържащите се такива в Правилника за заемане на академични
длъжности „доцент”.
6. Не е налице основание да се констатира плагиатство в научните
трудове по законоустановения ред.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На база на представените документи, разгледаните публикации,
идентифицираните приноси може да се направи заключението, че
кандидатът удовлетворява минималните национални изисквания за
заемането на академичната длъжност „доцент“, съгласно изискванията на
чл. 24 от Закона за РАСБ, на чл. 53 от Правилника за неговото приложение
и на Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности
в Технически университет – София.
Предлагам гл. ас. д-р Фахри Фахри Идриз да бъде одобрен за заемане
на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 3.7
Администрация и управление, научна специалност „Икономика и
управление“ в Инженерно-педагогическия факултет и колеж гр. Сливен
към Технически университет гр. София

София, 10.08.2019 г.

Рецензент:
Доц. д-р Радко Радев

OPINION
By: Associate Professor Dr. Radko Asenov Radev
UNWE - Sofia, Faculty of Business

Professional field: 3.7. Administration and Management
Scientific specialty: 3.8 Economics and Management
Specialty: Economics and Management
Subject: Submitted materials in connection with the announced competition on
31 / 12.04.2019. for occupying academic positions “Assistant Professor” in the
field of higher education 3. “Social, business and legal sciences”, professional
field - 3.7. Administration and Management in the specialty Economics and
Management.
Applicant: Chief Assistant Fahri Fahri Idriz, PhD, Faculty of Engineering
and Pedagogy and College - Sliven to the Technical University of Sofia
Grounds for presenting the current situation: deciding to hold the forthcoming
meeting of the Scientific Jury, formed by Order No.… of the Rector of TU Sofia
1. Competition description and applicant's CV
In connection with the competition for occupying academic positions "Assistant
Professor", announced by the Faculty of Engineering and Pedagogy and the
College - Sliven at the Technical University, Sofia, applications have been
submitted by Chief Assistant Dr. Fahri Idriz
Assistant Prof. Fahri Fahri Idriz, PhD received his PhD in Human Resource
Management in 2015 at VFU Chernorizets Hrabar, Varna. He holds the position
of Assistant Professor at the Faculty of Engineering and Education - Sliven, TUSofia since May 2017. The applicant has practical experience in various sectors
of the economy, and since 1994 has been the owner and manager of a company.
The enclosed documents show that Chief Assistant Dr. Fahri Idriz meets the
mandatory conditions of Act for the Development of the Academic Staff in the
Republic of Bulgaria (ADASRB) , the Regulations for the application of
ADASRB and the Rules and Regulations for occupying academic positions in
TU-Sofia. According to the submitted card for the fulfillment of the quantitative
requirements, which I consider to be correctly filled in, the candidate in the

competition for occupying academic positions "Associate Professor" earns 705
points. The points collected by him exceed the required minimum of 400 points.
2. General description of the materials presented
A list of publications that do not duplicate the publications submitted to the
Doctor of Science is presented to participate in the competition. They are largely
related to the subject of the competition.
The submitted publications exceed the minimum national requirements for
occupying academic positions of associate professor in field 3 Social, business
and legal sciences, professional field 3.7. Administration and Management
3. General characteristics of the applicant's research and application
activities
The publications submitted under this competition relate to practical and
scientific issues in the relevant area of the competition. In terms of the
applicant's qualifications, some positive points can be highlighted: 1) knowledge
of scientific achievements; 2) ability for their practical understanding and
interpretation; 4) ability to further develop and enrich theoretical and
methodological formulations.
It can be noted that there is a strong interest and achievements in the relevant
scientific field.
4. Assessment of the candidate's pedagogical preparation and activity
See Prof. Dr. Fahri Fahri Idriz is a lecturer who has two years of pedagogical
experience in the Faculty of Engineering and Education - Sliven. His classes are
in the fields of marketing, tourism, competitiveness, economics and
management, which correspond to the professional direction of the competition.
The teaching practice and the publications presented by him give reason to
conclude that the candidate in the competition has the necessary pedagogical
characteristics for occupying academic positions of Associate Professor.
5. Basic scientific and applied scientific contributions
As a result of familiarization with the presented materials, the following
important scientific, scientific-applied and educational-methodological
contributions can be highlighted.
- Scientific contributions - research, systematization, critical analysis and
scientific summaries of important theoretical concepts and methodological
schemes related to tourism business, marketing management, leadership and
human resources have been carried out. [B1, B1, G13 and G9]
- Scientific and applied contributions - Enrichment in the field of innovation
of tourism business organizations has been achieved by presenting schemes for

their innovative capacity, which are methodological in nature; important
characteristics related to the trends of regional tourism development are
presented (motivation of human resources public-private partnership in the
sector); Methodological schemes for empirical studies have been developed and
adapted. [B1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11 D14, D15 and B1].
- Applied contributions - a critical analysis was carried out and proposals for
improvement in different areas were presented: motivation and leadership of
human resources; enhancing the innovation capacity and innovation activity of
tourism sector companies and others. [D1, B1, D14, D8, D11, D15, D12].
6. Significance of contributions to science and practice
The number of citations (9 in total) indicates that some publications have
received recognition and are of interest to other authors and researchers. Applied
and applied contributions can serve as a basis both for further research and for
the improvement of business organizations.
7. Critical notes and recommendations
Some of the material I submitted for review may also be addressed. They relate
to the need to intensify participation in national and international projects;
increasing publications in international databases; greater focus on subject-based
research; participation in collective development.
8. Personal impressions
I don't personally know the candidate in the competition.
9. Overall evaluation of the candidate in the competition
The candidate for this competition - Ch. Fahri Idriz, Assistant Professor - meets
the national minimum requirements for filling the academic position of associate
professor in higher education 3. Social, business and legal sciences, in
accordance with the RAC Law in Bulgaria, the Regulations for its
implementation. It complies with the Rules for the Terms and Conditions for
occupying academic positions at the Technical University - Sofia. The following
facts are evident from the material presented:
1. The acquired educational and scientific degree "Doctor";
2. Having two years of teaching experience (as assistant and chief assistant) at
the Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven at the Technical University of
Sofia;
3. A monographic work other than the works for the acquisition of the Doctor of
Medical Sciences was presented;
4. Scientific and research papers and publications containing relevant
contributions are presented;
5. The specified national minimum requirements as well as those contained in

the Regulations for Occupation of Academic Associate Professors have been
fulfilled.
6. There is no reason to find plagiarism in scientific works according to the law.
CONCLUSION
On the basis of the submitted documents, the examined publications, the
identified contributions, it can be concluded that the applicant meets the
minimum national requirements for the occupation of the academic position of
"Assistant Professor", in accordance with the requirements of Art. 24 of the
RASB Act, Art. 53 of the Rules for its implementation and the Rules for the
terms and conditions for occupying academic positions at the Technical
University - Sofia.
I suggest ch. Assistant Professor Fahri Fahri Idriz to be approved for the post of
Associate Professor in the professional field 3.7 Administration and
Management, scientific specialty "Economics and Management" at the Faculty
of Engineering and Pedagogy in Sliven, Technical University, Sofia

10.08.2019
city of Sofia

Reviewer:
Assoc. Prof. Dr. Radko Radev

