
РЕЦЕНЗИЯ 
за гл. ас. д-р Гергана Вълчева Танева 

по конкурс за академичната длъжност „доцент“ 
по професионално направление 3.8 Икономика (финансови пазари и финансови 

инструменти) 
 
Рецензент: акад. Иван Петков Попчев 
 
Със заповед No. Р33 – 3750 гр. Пловдив, 11.07.2019 г. на Ректора на Пловдивския 

Университет „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Румен Младенов във връзка с обявения 
конкурс за академичната длъжност „доцент“ в ДВ бр. 31.04.2019 г. по: област на висше 
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 
Икономика (финансови пазари и финансови инструменти) и доклад от доц. д-р 
Станимир Кабаиванов – декан на Факултета по икономически и социални науки съм 
определен за вътрешен член в Научно жури, утвърдено с решение на ФС на Факултета 
по икономически и социални науки, протокол No. 136/08.07.2019 г.  

Като рецензент в конкурса съм получил всички 14 документи, включени в 
заявлението от гл. ас. д-р Гергана Вълчева Танева до Ректора за допускане за участие в 
конкурса. 

Според ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Допълнителни изисквания за академичната 
длъжност „доцент“ на Факултета за икономически и социални науки (ФИНС) 
кандидатите за доцент трябва да отговарят на определени условия и изисквания. 

Чл. 24.(1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент“ трябва да 
отговарят на следните условия: 

1. да се придобили образователната и научна степен „доктор“; 
2. не по-малко от две години: 

a. да са заемали академичната длъжност „асистент“, „главен асистент“; 
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни 

публикации в специализирани научни издания…, които да не повтарят 
представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 
и за придобиването на научната степен „доктор на науките“. 

4. да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 26, ал. 2 и 3, 
съответно на изискванията по чл. 26, ал. 5; 

5. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните 
трудове. 
(2) Академичната длъжност „доцент“ се заема въз основа на конкурс и избор. 
(3) Конкурс за заемането на академичната длъжност „доцент“ се открива, ако 

може да се осигури съответната преподавателска или изследователска 
натовареност съгласно съответния правилник на висшето училище или научна 
организация. 

Допълнителните изисквания на ФИНС за „доцент“ са: 
1. Да е автор или съавтор на учебник или учебно пособие; 
2. Да е подготвил и изнесъл курс лекции; 
3. Да е участвал в изследователски проекти; 
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4. Да участва в конкурса с публикации в специализирани научни издания: 
студии или научни статии и научни доклади; 

5. Да участва в конкурса с публикации в научни издания, реферирани и 
индексирани в световни известните бази данни с научна информация 
Scopus и Web of Science. 

 
Гл. ас. д-р Гергана Вълчева Танева отговаря на изискванията на  чл. 24(1).1 тъй 

като е защитила докторска дисертация и има DIPLOME NATIONAL DE DOCTEUR ES 
SCIENCES ECONOMIQUES, mention tres honorable, Bordeaux, le mars 2011 No. BORDIV 
7916346. 

Гл. ас. д-р Гергана Вълчева Танева отговаря на изискванията на  чл. 24(1).2а тъй 
като с удостоверение изх. No. У-2049, 24.04.2019 г., подписано от Ректор проф. д-р 
Запрян Козлуджов се уверява, че Гергана Вълчева Танева работи в Университета на 
основен трудов договор със заповед No. Р34-74/12.04.2012 г. като преподавател в 
Катедра „Финанси и счетоводство“ към факултета по икономически и социални науки и 
продължава да работи. 

Гл. ас. д-р Гергана Вълчева Танева отговаря на изискванията на  чл. 24(1).3 тъй 
като е представила два самостоятелни публикувани монографични труда: 

- Криптоактиви и платежните системи на бъдещето, издателство Fast Print 
Books, Пловдив 2019, стр. 300, ISBN 978-619-236-116-7. 

- Стратегии за хеджиране  на риска на валутния пазар, издателство Fast Print 
Books, Пловдив 2019, стр. 145, ISBN 978-619-236-073-3. 

В документите по конкурса има „Списък на научните трудове“, разделени на: 
1. Научни трудове, които ще подлежат на рецензиране в конкурса за 

доцент. 
I. 1. Монографии. 
I. 2. Учебници, учебно-методически помагала, книга върху докторат. 
I. 3. Научни статии, студии и доклади. 
II. Автореферат и научни трудове, които са части от дисертацията и не 
подлежат на рецензиране. 
III. Разработени електронни курсове във „фокус“ по учебните 
дисциплини. 

 
Краткият анализ на представените за участие в конкурса 13 публикации показва 
следното: 

- 1 публикация е монография (No. I.1.1); 
- 1 публикация е монография, представена като основен хабилитационен 

труд (No. I.1.2); 
- 1 публикация е учебник (No. I.2.1); 
- 1 публикация е книга базирана на защитен дисертационен труд (No. I.2.2); 
- 1 публикация е глава (chapter 12) от книга (No. I.3.1); 
- 5 публикации са в списания (No.No. I.3.3, I.3.4, I.3.5, I.3.6 и I.3.9); 
- 3 публикации са в годишници и научен труд на ФИНС (No.No. I.3.2, I.3.7 и 

I.3.8); 
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- 9 публикации са самостоятелни (No.No. I.1.1, I.1.2, I.2.1, I.2.2, I.3.1, I.3.2, 
I.3.7, I.3.8 и I.3.9); 

- 1 публикация е в издание, индексирано в Scopus (No. I.3.4); 
- 1 публикация е на френски език (No. I.2.2); 
- 3 публикации са на английски език (No.No. I.3.1, I.3.3 и I.3.4). 

 
В „Справка за съответствие…“ са включени: 

- 8 цитирания на 2 публикации; 
- ръководство на 1 успешно защитил докторант; 
- участия в 3 национални проекта, университетски и програма Еразъм; 
- 1 публикуван университетски учебник; 
- 3 електронни курсове в http://students.uni-plowdiw.net/. 

В цитиранията не е включено цитиране в монографията на Ирена Николова, 
Валутен риск в икономиката, НБУ, 2018, на публикация No. I.3.5. 

Рецензентът счита, че гл. ас. д-р Гергана Танева изпълнява изискването на чл. 
24(1).4 тъй като отговаря на минималните национални изисквания по чл. 26, ал. 2 и 3, 
съответно на изискванията по чл. 26, ал. 5 както и на допълнителните изисквания на 
ФИНС. Няма явно изразено наличие на плагиатство и според чл. 24(1).5 няма доказано 
по законно установения ред плагиатство в научните трудове. 

Приносите на гл. ас. д-р Гергана Танева могат накратко да се представят така: 
1. Разработена е критериална система за анализ и оценка на ефективността и 

сигурността на децентрализирания пазар и е направена сравнителна 
характеристика на съществените особености между централизираните 
платежни системи и децентрализираните.  

2. Анализирани са предимствата на DLT, предизвикателствата и приложенията 
ѝ в съвременните платежни системи.  

3. Доказана е хипотезата, че криптовалутите на това ниво на развитие са 
хаотичен и дезорганизиран пазар и не могат да функционират в условия на 
криза, тъй като нямат ефективни механизми да се справят.  

4. За проучване на рисковете, свързани с криптовалутите е представена 
многоаспектността на криптовалутите като предизвикателство пред 
регулаторните органи. 

5. Представен е иконометричният модел ARIMA, чрез който се дава представа 
за динамиката и развитието на криптоиндекса CRIX, който е барометър за 
измерване на пазара. 

6. Изграден е теоретичен модел за управление на конкурентоспособността, 
основан на анализа на основните показатели и взаимовръзките между тях 
както и на методите за измерване на конкурентоспособността. 

7. Представен е адаптивен модел за оценка на инвестиционни проекти като 
важно условие за увеличаването на рисковото финансиране в България в 
контекста на необходимостта от повишаване на конкурентоспособността на 
българската икономика. 

 



 4 

Рецензентът има непосредствени впечатления от преподавателската и 
изследователската дейност на гл. ас. д-р Гергана Танева и е убеден както в нейните 
качества, така и във възможностите й за по-нататъшно развитие. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Всички изисквания, условия и критерии според ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и 

Допълнителните изисквания на ФИНС са изпълнени и давам категорично положително 
заключение за избор на гл. ас. д-р Гергана Танева по конкурс за академичната длъжност 
„доцент“ по професионално направление 3.8 Икономика. 

Предлагам Научното жури единодушно да гласува предложение до Факултета 
за икономически и социални науки да избере гл. ас. д-р Гергана Вълчева Танева за 
академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.8 Икономика 
(финансови пазари и финансови инструменти). 

 
 
25.07.2019 г. 
 

Рецензент: …………………………………. 
         Акад. Иван П. Попчев 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


