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С Т А Н О В И Щ Е 

 

От: проф. д-р Богомил Борисов Манов от УНСС гр. София, хабилитиран 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 

Кандидат по конкурса е гл. ас. д-р Гергана Вълчева Танева. Родена е на 14.12.1976 

г. в гр. Стара Загора. Придобива квалификация бакалавър и магистър по икономика  по 

специалност „Макроикономика“ и професионална квалификация „Банково и 

застрахователно дело“ в ПУ „Паисий Хилендарски. Образователната и научна степен 

„доктор” получава на 17.12. 2010 година чрез защита на дисертационен труд на тема: 

„Френските банкови групи и финансирането на българския пазар”  от Университет 

Монтескьо, Бордо IV във Франция.  От февруари 2012 г. до момента е гл. асистент д-р 

в катедра “Финанси и счетоводство ” при ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Владее отлично френски, както писмено, така и говоримо, а английски и руски на 

много добро ниво. 
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3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

Единственият кандидат за заемане на академичната длъжност “доцент” – гл. ас. д-р 

Гергана Вълчева Танева е изпълнила, а по някои от посочените показатели и 

преизпълнила изискванията за заемане на цитираната длъжност. Преизпълнението се 

отнася за представените публикации  и цитиранията в монографии и в колективни 

томове с научно рецензиране. Главен асистент доктор Танева е изпълнила и всички 

допълнителни изисквания на ФИСН. Те касаят участие в научноизследователски, 

образователни, научно-приложни и бизнес проекти, участие в реферирани и 

индексирани световно известни научни издания  и др. 

Крайната оценка е, че кандидатът е изпълнил минималните факултетни и 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност  

Съгласно Удостоверение за стаж, изх. № У-2049/24.04.2019 г. кандидата има 

9години, 9 месеца и 22 дни трудов стаж, от който7 години, 2 месеца и 22 дни като 

главен асистент. В момента чете лекции и води семинарни занятия по учебните 

дисциплини: „Финансови пазари”, „Международна финансова и бизнес история“ и 

„Фондови борси“. 

Впечатленията ми от преподавателската дейност на гл.ас. д-р р Гергана Вълчева 

Танева са изцяло положителни. Потвърждение на тази констатация може да се намери и 

от студентските среди. Всички анкети за преподавателски опит, подготвеност и 

умения в преподавателска дейност са с високи оценки и това е едно красноречиво 

доказателство за твърденията ми. 

 

5. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации 

 

Следната таблица дава нагледна представа за вида, самостоятелното участие и 

обема на научните публикации на гл. ас. д-р Гергана Танева с които участва в конкурса: 
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№ Вид на научните 

публикации 

Самостоятелна 

  броя       стр. 

Съавторство 

броя       стр. 

Общо 

броя       стр. 

1 Монографии 2 447 - - 2 447 

2 Учебници и учебни 

помагала 

2 571 - - 2 571 

3 Студии 1 36 - - 1 36 

4 Научни статии 4 72 4 23 8 95 

5 Научни доклади - - - - - - 

 Общо 9 1 126 4 23 13 1 149 

 

Конкретният преглед на публикациите на кандидата дава основание за 

обособяване на следните основни направления на изследователска дейност: 

- платежни системи с акцент на криптовалутите; 

- финансови пазари и стратегии за хеджиране на риска на валутните пазари. 

 Съвсем логично и научните достижения са в очертаните области, като най-общо 

те приемат формата на конкретни и практически приложими препоръки за 

подобряване на практическата дейност на съответните институции и за промени в 

нормативната уредба на страната. 

 В представените публикации липсва плагиатство. 

Посочената информация за научната продукция на гл.ас. Гергана Танева дава 

основание за констатацията, че тя е достатъчна по обем и по-същественото, значима 

като качество и структура за кандидатстване за академичната длъжност “доцент”. 

6. Основни критични бележки и препоръки  

- да разнообрази публикациите си, като засегне в по-голяма степен и областите в които 

преподава. 

 

Заключение 

Посочените констатации и направения анализ и  оценка на научната, научно 

приложната и педагогическата дейност ми дават пълно основание и убеденост да 

предложа гл. ас. д-р Гергана Вълчева Танева за  академичната длъжност 



 4 

“доцент” по област на висше образование 3.8. “Икономика”, професионално 

направление „Финансови пазари и финансови инструменти“. 

 

 Гр. София      Изготвил становището: 

14.08.2019 г.      /проф. д-р Богомил Манов/             


