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С Т А Н О В И  Щ Е

от професор д.т.н. Атанас Иванов Начев, 
ОТНОСНО: Hay чните и приложни трудов на доцент д.н.
Пламен Борисов Дянков, представени за участие в обявения в 
Държавен вестни, бр. 63 от 17.07.2020 г. конкурс за заемане на 
академична длъжност „професор" в Шуменския университет 
'' Е п иско п К о н станти н П реел авски “.



ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ПО КОНКУРСА
Конкурсът е за заемане на академична длъжност ..професор". Обявен е в 

Държавен вестник, бр. 63 от 17.07.2020 г. за нуждите на катедра „Инженерна 
логистика” на Факултет „Технически науки” на Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски” . Гой е в област на висше образование 5, 
„Технически науки”, професионално направление 5.13 „Общо инженерство” .

По темата на конкурса е подал документи доцент д.н. Пламен Борисов 
Дянков.

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
11ламен Борисов Дянков е роден на 02.01.1971 г.
През 1989 г. завършва средното си образование.
През 1992 г. завършва „транспортна техника“ във ВНВТУ "Тодор 

Каблешков.
От 201 1 г., завършва магистратура, специалност „Инженерна логистика” в 

Шуменския университет: „Епископ Константин Преславски“ .
През 2011 г., след защита на дисертационен труд, му е присъдена

образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 
„Стопански науки” . Втори докторат защитава през 2016 г. в професионално 
направление „Компютърна и комуникационна техника“.

През 2017 г. защитава дисертационен труд и му е присъдена научната степен 
„диктор на науките” в професионално направление „Обществени комуникации и 
информационни науки“ .

През периода 2012-2018 г. последователно заема длъжностите „асистент” и 
„главен асистент“ в катедра „Инженерна логистика” на факултет „Технически 
науки" на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“,

От 23.04.2018 г. е доцент в същата катедра.
Доцент д.н. Пламен Борисов Дянков взема активио участие в научно

изследователската работа на катедра „Инженерна логистика“ .

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНАТА НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ
За нуждите на конкурса е представил 24 заглавия (една монография, три 

учебника, три учебни пособия, 16 статии и един доклад ог научна конференция).
Оценявам всичките представени за рецензиране научни трудове.
Предоставените ми материали, по обем и съдържание, са достатъчни за да се 

оцени научния облик на доцент д.н. Пламен Борисов Дянков. Същите в 
количествено и качествено отношение съответстват на специфичните изисквания



за заемаме на академична длъжност „професор“ в Шуменския университет 
„Епнскои Коистантин Преелавски“ .

При формиране на окончателната оценка за научната и педагогическа 
дейност на доцент д.н. Пламен Борисов Дянков вземам предвид цялата му научна 
и педагодическа дейност,

ОПРЕДЕЛЯНЕ И АНАЛИЗ НА ПРИНОСИТЕ В РЕЦЕНЗИРАНИТЕ
НАУЧНИ ТРУ ДОВЕ

Научните трудовете на доцент д.н. Пламен Борисов Дянков са от областта 
на конкурса за заемане на академична длъжност „професор“ . Те обхващат 
следиите тематични найравления:

S  Организация и управление на веригите за доставки;
^  Стандартизирани подходи за изграждане и развитие на информационни 

потоци в логистиката;
S Възможни направления за развитие на процесите на управление в 

транспорта.

П ри н о си те  моменти в тези трудове могат да бъдат групират по следния 
начин:

• Систематизиране и обобщаване на знания в проблемната област;
• Иноватйвни подходи за ефективно управление на логистиката в 

съвременна бизнес среда;.
• Оценка на субективния фактор в съвременната логистика.
• Подходи за подобряване на безопасността на железопътните превози в 

съвременните условия на висока динамика на логистичните процеси;
• Използване на методите на изкуствения интелект в съвременната 

логистика;
• Развитие на методите за логистика в условия на висока конкуренция:
• Синтез на решения при транспортни тестове;
• Методи за реализиране на интегрирани транспортни системи;
• Развитие на транспорта като елемент на международната 

дистрибуция;
• Дефинирани перспективни направления за изследвания в областта на 

логистиката.



КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ
Отсъствието на задълбочен математическия анализ с използване на 

съвременни математически методи в изследвания на автора, които предполагат 
това, в някои случаи създава впечатление за незавършеност на научното търсене.

ИЗВОДИ ОТ ЗАБЕЛЕЖКИТЕ  
Посочените забележки са в някаква степен пропуски. Те не поставят под 

съмнение подхода при извършване на научните изследвания, използвания 
инструментариум и неговото прилагане. Не подлежа! на съмнение и верността на 
получените резултати и тяхната интерпретацията в теоретичен и приложен аспект.

Като вземам предвид казаното в пълния обем на настоящото становище и 
предвид факта, че приносните моменти в трудовете па кандидата са в съответствие 
с изискванията на „Закона за развитие на академичния състав в Република 
България“, с Правилника за неговото прилагане и със специфичните изисквания 
на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за заемане на 
академична длъжност „професор“, ще гласувам положително за избирането на 
доцент д.н. Пламен Борисов Дянков за заемане на тази академична длъж ноа във 
факултет „Технически науки“ на Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски“ .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕЦЕНЗЕНТ:
ПРОФЕСОР АТАНАС НАЧЕВ,
ДОКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ


