
С Т АН О В И Щ Е  

от проф. д-р Митко Атанасов Димитров 

от Институт за икономически изследвания при БАН 

член на Научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”Доцент”, 

обявен от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” в Държавен вестник бр. 

31 от 12.04.2019 г. по област на висше образование 3.8. „Икономика” , 

професионално направление „Финансови пазари и финансови инструменти” с 

единствен кандидат гл.ас. д-р  Гергана Вълчева Танева 

 

ОТНОСНО: научната, научно-приложната и професионално академичната 

дейност и продукция, представена от участника в конкурса 

 

Конкурсът за заемане на научната длъжност „Доцент” е обявен за нуждите на 

катедра „Финанси и счетоводство„ към Факултет по икономически и социални 

науки на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Единствен  участник в 

него е д-р  Гергана Вълчева Танева, главен асистент  в същата катедра. 

През 2000г. Гергана Вълчева Танева е придобила бакалавърска и магистърска 

степен в ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Макроикономика”, 

професионална квалификация „Банково и застрахователно дело”. След това, през 

2002г., придобива степен Магистър по икономика в Университет „Монтескьо – 

Бордо 4”. През 2010 г. защитава докторска степен по специалност 3.8. 

„Икономика” в Докторантското училище по икономически науки, управление и 

демография на същия университет. От 2011г., д-р  Гергана Танева работи в ПУ 

„Паисий Хилендарски“, „Факултет по икономически и социални науки“, катедра 

„Финанси”, отначало като лектор, а след това като главен асистент.  

Гл.ас. д-р  Гергана Танева владее и ползва в работата си френски, английски и 

руски език.  Тя притежава добри базови компютърни умения. 
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Гл.ас. д-р  Гергана Вълчева Танева участва в конкурса за доцент с 1 

хабилитационен труд, 1 монография, 2 студии, публикувани в международни 

реферирани списания, 7 научни статии и 1 учебник. Също така тя е публикувала 

монография на основата на докторската си дисертация. Кандидатът за доцент 

покрива изискванията за брой, структура и обем на публикациите, които са 

заложени в Правилника на ПУ „Паисий Хилендарски“. Основната част от 

публикациите на д-р Танева са самостоятелни, което показва способността й за 

самостоятелно разработване на важни икономически проблеми. Четири от 

статиите и студиите на кандидата за доцент са в съавторство, което е показател 

за това, че тя може да работи и в екип.  

Основните научни постижения на гл.ас. Гергана Танева са свързани тематично с 

научната специалност, по която е обявен конкурса. Те могат да бъдат групирани 

главно в четири области:  

• История на инвестиционното банкиране;  

• Фирмени финанси;  

• Финансови пазари; 

• Децентрализирани платежни системи (Криптовалути).  

Много ясно се наблюдава еволюция на интереса на кандиката за доцент от 

първата, през втората и третата към четвъртата тематични области.  

В първата област се разкрива действителното влияние на френските капитали 

на българския пазар, чрез тяхната роля във финансирането на проекти в банковия 

сектор, базирайки се на геополитически анализи, на дипломатически 

взаимоотношения и междубанкова политика. Разкрити са  стратегията, 

механизмите на развитие на банковия пазар и влиянието на Societe Generale в 

процеса на либерализация и в учредяване на българската банкова система. Не е 

без значение и това, че финансовият анализ се базира и на неизвестни за 

българските изследователи статистически данни за всички дейности и области на 

френска намеса.  
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Във втората област се анализират иновационните процеси в страната и се 

предлага изграждането на теоретичен модел за управление на 

конкурентоспособността, основан на анализ на основните показатели и 

взаимовръзките между тях, както и модел за оценка на икономическия риск.  

В третата област се разкрива организационната структура на валутния пазар, 

идентифицирани са рисковете и стратегиите за тяхното управление чрез различни 

методи като предпоставка за превантивни действия срещу възможни кризисни 

състояния. Тези инструменти са дериватни контракти и определяне на позиции за 

вход и изход чрез техническия анализ и по-конкретно чрез индикаторите на 

техническия анализ, както и избор на най-добра стратегия за отделните времеви 

хоризонти за търговия.  

В четвъртата област се предлага критериална система за анализ и оценка на 

ефективността и сигурността на децентрализирания пазар, детайлно се представя 

многоаспектността на криптовалутите като предизвикателство пред регулаторните 

органи, доказва се че криптовалутите са хаотичен и дезорганизиран пазар и не 

могат да функционират в условия на криза, защото нямат ефективни механизми 

да се справят с такава.  

За българският читател е важно и предоставянето на актуална и богата 

фактология от международната практика, свързана с централизираните и 

децентрализираните платежни системи, с началната регулация на криптовалутите 

и групирането на държавните политики за регулация, както и на 

законодателствата спрямо тях. Интерес представляват и резултатите от 

проведеното емпирично изследване, където е констатирана липсата на познания, 

на интерес и липсата на активно участие на студентите по икономика на пазара на 

криптовалути.  

Получените резултати имат значение както за бъдещи научни изследвания, така и 

за практиката. По своя характер те могат да бъдат характеризирани като 

доразвитие на съществуващи идеи и теоретични модели и приложението им в 

българската практика.  
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В приложената авторска справка на цитиранията на трудове на гл.ас. д-р  Гергана 

Танева са посочени общо 9 цитирания.  

За периода след 2012г. Гергана Танева е участвала в 4 научно-изследователски и 

1 образователен проект. Участвала е в ръководството на един успешно защитил 

докторант. 

Гергана Танева е разработила и чете лекционни курсове, в т.ч. електронни, по 

Финансови пазари, Международна финансова и бизнес история, Международен 

бизнес.  

 Като цяло, гл.ас. Гергана Танева покрива, а по отделни показатели 
надхвърля минималните национални изисквания и допълнителните 
факултетни изисквания за заемането на академичната длъжност „доцент”. 

Заключение: Всичко изложено в настоящето становище ми дава основание да 

считам, че гл.ас. д-р  Гергана Вълчева Танева отговаря на условията и 

изискванията на ЗРАСРБ и на Правилниците на неговото прилагане на МОМН и 

на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по област на висше образование 3.8. „Икономика” , 

професионално направление „Финансови пазари и финансови инструменти”. На 

лице са всички необходими условия, за да направя положителното си заключение 

за нейния избор и затова гласувам за присъждане на академичната длъжност 

„Доцент” на ас. д-р  Гергана Вълчева Танева за нуждите на катедра „Финанси и 

счетоводство„ Факултет по икономически и социални науки на Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”. 

 

София      Подпис: 

10.09.2019 г.           (проф. д-р Митко Димитров)  

 


