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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Христина Вилхелм Благойчева, Икономически университет – Варна, 
хабилитирана по научна специалност“ Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка” 
 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по област на 
висше образование 3.8 “Икономика”, професионално направление „Финансови пазари 

и финансови инструменти“, обнародван в ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г.  
 

1. Информация за конкурса 
Конкурсът е обявен от ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултет за икономически и 

социални науки, за нуждите на катедра ”Финанси и счетоводство”, съгласно Решение 
на Академичен съвет – Протокол № 35/25.03.2019 г. 

Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед № Р 33-

3750 /11.07.2019 г. на Ректора на ПУ. 

 

2. Кратка информация за кандидата в конкурса 
Единствен кандидат по конкурса е гл. ас. д-р Гергана Вълчева Танева. Тя е родена 

на 14.12.1976 г. в гр. Стара Загора. През 2000 г. завършва висшето си образование в 
ПУ „Паисий Хилендарски с придобити бакалавърска и магистърска степен в ПН 3.8. 

„Икономика“ по специалност „Макроикономика“ и допълнителна професионална 
квалификация „Банково и застрахователно дело“. В периода 2001-2002 г. придобива 
втора магистърска степен по икономика в Université Montesquieu Bordeaux IV във 
Франция. През 2010 г. получава образователната и научна степен „доктор” отново в 
Université Montesquieu Bordeaux IV чрез защита на дисертационен труд на тема: 
„Френските банкови групи и финансирането на българския пазар”. От 2011 г. работи 

като хоноруван лектор в  ПУ „Паисий Хилендарски“, а от 2012 г. до сега е редовен 

главен асистент д-р в катедра “Финанси и счетоводство ” на същия университет.  
От представените документи се оформя извода, че кандидарката притежава 

сериозен опит в научно-изследователската работа, много добри езикови и компютърни 
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умения – все качества, които ще бъдат полезни и в бъдещата ѝ преподавателска и 

научно-зследователска кариера.  
 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 
Представеният от гл. ас. д-р Гергана Танева комплект материали е в съответствие с 

чл. 66 (2) от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския 
университет и включва документите, описани в молбата на кандидата до Ректора на 
ПУ "Паисий Хилендарски". От представените документи се вижда, че тя напълно 
покрива изискванията за заемане на академичната длъжност “доцент”. Представените 
публикации по конкурса покриват (а в някои показатели дори надхвърлят) 
необходимия брой точки по минималните национални изисквания. Изпълнени са и 
всички допълнителни изисквания на Факултета по икономически и социални науки. 

Представена е справка за участие в два научноизследователски проекта, две участия в 
Национален проект „Студентски практики“, участие по програма „Еразъм“, участие в 
реферирани и индексирани световно известни научни издания  и др. 

 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност  
Гл. ас. д-р Танева е представила Удостоверение за стаж, изх. № У-2049/24.04.2019 

г., според което тя има 9 години, 9 месеца и 22 дни трудов стаж. Стажът ѝ като главен 
асистент е 7 години, 2 месеца и 22 дни. В момента тя чете лекции и води семинарни 

занятия по три учебни дисциплини: „Финансови пазари”, „Международна финансова и 
бизнес история“ и „Фондови борси“. Разработила е електронни курсове и по трите 
дисциплини. 

Удостоверение 115/18.03.2019 г. доказва съответствие с изискването на чл. 64 

(2) от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския университет за 
осигуряване на преподавателска натовареност не по-малко от 120 часа лекции за 
академична година, от които - 45 часа по дисциплината „Финансови пазари”, при 
осигурен годишен норматив.  

Не познавам лично гл. ас. д-р Гергана Танева, но от приложената документация 
мога да предположа, че тя се справя успешно в учебно-преподавателската си дейност. 
Основания за това твърдение дават 7-те години преподавателски стаж, разработените 
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лекционни курсове и  фактът, че преобладаващата част от научните изследвания на 
кандидатката са в областта на водените от нея дисциплини.  

 

5. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации 

Гл. ас. д-р Гергана Танева участва в конкурса с 13 публикации, от които 9 са 
самостоятелни и 4 са в съавторство. 3 от тях са на английски език, 1 е на френски език 
и 9 са на български език. Структурата на публикациите е както следва: 2 монографии, 
1 книга върху дисертационен труд, 1 учебник, 4 студии (едната от които е в базата на 
Scopus) и 6 статии и доклади. След приспадане на страниците, които се падат на 
съавторите, в представените публикации кандидатката участва с 1 123,5 страници.   

След прегледа на публикациите, представени от гл.ас. Гергана Танева се 
оформя виждането, че основните сфери, в които тя е съсредоточила изследователската 
си дейност са финансовите пазари, инвестиционната дейност на банките, финансовите 
иновации и криптовалутите. Интерес шредставлява и изследването на стратегиите за 
хеджиране на риска на валутните пазари.  
 В представените публикации не се установява плагиатство. 
Може да се обобщи, че научната продукция на гл.ас. Гергана Танева и 

формулираните от нея конкретни и практически приложими препоръки, е актуална, и с 
принос за подобряване на организацията на финансовия пазар в България. Тя е 
достатъчна по обем и значима като качество и структура за кандидатстване в конкурса 
за заемане на академичната длъжност “доцент”.  

 

6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни 

приноси на кандидата 
Прави впечатление, че научно-изследователската дейност на кандидатката е в 

области, които са особено актуални в днешно време.  Основният хабилитационен труд 
се отличава с оригиналност и значимост, а приносите в него могат да се обособят както 
следва:  

1. обработена и синтезирана е богата фактология от научни изследвания и 

международната практика, свързана с централизираните и децентрализираните 
платежни системи, с началната регулация на криптовалутите и групирането на 
държавните политики за регулация и на законодателствата спрямо тях; 
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- разработена е критериална система за анализ и оценка на ефективността и 

сигурността на децентрализирания пазар; 
- доказана е хипотезата за липса на ефективни защитни механизми на 

криптовалутите за функциониране в условията на криза;  
- изведена е многоаспектността на криптовалутите, предизвикваща 

необходимост от групиране на държавните политики за регулацията им и 

преобразуване на законодателствата спрямо тях   
Като цяло научните достижения на кандидата в представените по конкурса 

публикации приемат формата на конкретни и практически приложими препоръки за 
подобряване на практическата дейност на съответните институции и за промени в 
нормативната уредба на страната. 

 

7. Основни критични бележки и препоръки  

Нямам критични бележки, но бих искала да отправя една препоръка. Би било добре за 
студентите, до тях да достига интересна и актуална информация. Затова препоръчвам 

на гл. ас д-р  Гергана Танева да използва натрупания си научно-изследователски опит 
за разработване на (или поне включване на информация в) повече учебници или 
учебни пособия. 
 

Заключение 
Всичко изложено по-горе в становището за научното творчество на  гл. ас. д-р 

Гергана Вълчева Танева и за нейната научно-изследователска и учебно-
преподавателска работа, е основание да изразя своята положителна оценка и да 
предложа на уважаемите членове на научното жури да дадат своя положителен 

вот за избирането ѝ на  академичната длъжност “доцент” по професионално 
направление 3.8 “Икономика”, професионално направление „Финансови пазари 

и финансови инструменти“.  

 

 

 Гр. Варна      Изготвил становището: 
20.08.2019 г.      /доц. д-р Христина Благойчева/             


