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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов, ФИСН – ПУ „Паисий Хилендарски“ 

на материалите, представени за участие в конкурс 
за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 

професионално направление 3.8. Икономика (Финансови пазари и финансови инструменти) 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 31 от 12.04.2019 г. и в интер-

нет-страница на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за нуждите на катедра 

„Финанси и счетоводство“ към Факултет икономически и социални науки, като кандидат 

участва гл. ас. д-р Гергана Вълчева Танева от ПУ „Паисий Хилендарски“, ФИСН. 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата

Със заповед № P33-3750 от 11.07.2019 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паи-

сий Хилендарски" (ПУ) съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на 

академичната длъжност “доцент” в ПУ по област на висше образование 3. Социални, сто-

пански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финансови пазари и фи-

нансови инструменти), обявен за нуждите на катедра „Финанси и счетоводство“ към Фа-

култета по  икономически и социални науки. 

За участие в обявения конкурс e подал документи единствен кандидат – гл. ас. д-р 

Гергана Вълчева Танева, преподавател в катедра „Финанси и счетоводство“ към ФИСН на 

ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Представеният от д-р Танева комплект материали на хартиен и електронен носител е в 

пълно съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския уни-

верситет „Паисий Хилендарски“, като включва всички необходими документи и доказателс-

тва за научната и преподавателска дейност на кандидата. 
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Д-р Танева защитава докторска степен по икономика в Université de Bordeaux IV, 

Франция през 2010 г., а от началото на 2012 г. е част от екипа на катедра „Финанси и счето-

водство“ на ФИСН. Още като докторант, кандидатката взема активно участие в европейски 

изследователски проекти, а през 2006 г. печели специална стипендия за изследвания върху 

финансовото и историческо развитие на Société générale. Научно-изследователските интереси 

на д-р Танева са свързани преди всичко с финансовите пазари, криптовалутите, борсовата 

търговия и международната финансова и бизнес история. 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата

Д-р Гергана Танева е приложила общо 18 научни труда - 2 монографии, 1 книга, 1 

учебник и учебни пособия и списък на 13 научноизследователски разработки. Представени 

са доказателства и за разработените от кандидатката три електронни курса по дисциплини 

преподавани в бакалавърските програми на ФИСН. При оформянето на настоящето стано-

вище са отчетени общо 14 публикации - 2 монографии, 1 учебник и 11 научни труда, които 

са извън дисертацията и съответстват на проблематиката на обявения конкурс. Важна част от 

представените и разглеждани в конкурса научни разработки са на чужд език (основно анг-

лийски и една публикация на френски), включително студии публикувани от водещи между-

народни издателства в областта на социалните науки. Представени са документи и справки 

за участие в три национални и един университетски проект, както и за участие на кандидат-

ката в преподавателски обмен във Версай, Франция по програма Еразъм. 

Специално внимание заслужават изследователските усилия на кандидатката в областта 

на криптовалутите и икономическите транзакции с дигиталните активи. Организацията и 

развитието на децентрализираните пазари, предмет на основната монография на кандидатка-

та представляват интерес, както за академичната общност, така и за практиката. Като комби-

нира познания от различни области и съвременни средства за анализ, д-р Танева предлага 

оригинална критериална система за анализ и оценка на ефективността и риска на децентра-

лизираните пазари. 

Второто монографично изследване, с което кандидатката участва в конкурса е посвете-

но на проблемите съпътстващи управлението на риска на финансовите пазари. Независимо 

че д-р Танева поставя акцент върху валутните пазари, анализираните стратегии за хеджиране 

и управление на риска с помощта на дериватни инструменти могат да намеря приложение в 

търговията и с други типове финансови инструменти. 
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Съдържанието на учебните курсове, водени от д-р Танева показва, че тя успешно из-

ползва резултатите от своите научни изследвания при обучението на студентите. Едновре-

менно с това, анкетните проучвания включени в монографичните й трудове са свидетелство 

за интереса на кандидатката към повишаване на качеството на обучение и интегриране на 

актуални теми в учебните програми. 

Представената справка за цитирания на научните трудове на д-р Танева показва, че ре-

зултатите от нейните изследвания са оценени високо от академичната общност. Публикации-

те в списания индексирани в SCOPUS е допълнителен атестат за качеството на научните изс-

ледвания. 

Няма установено плагиатство или некоректно използване на литературни източници. 

 

3. Критични забележки и препоръки 

 

Към кандидатката могат да бъдат отправени следните препоръки: 

-     да увеличи броя на публикациите си в чуждестранни издания, което би представило 

пред по-широка аудитория резултатите от нейните изследвания; 

-     да насочи следващите си разработки за публикуване в списания индексирани в 

SCOPUS и Web Of Science; 

-     да разшири кръга от електронни ресурси, предоставяни на студентите по отделните 

дисциплини, по които преподава; 

 

Посочените препоръки не елиминират приносите и ползите от научната и преподава-

телска работа на д-р Танева. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Документите и материалите, представени от гл. ас. д-р Гергана Танева отговарят на 

всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий 

Хилендарски “. 

Кандидатът в конкурса е представил необходимият брой научни разработки, публику-

вани след материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’. В представените матери-

али има научни и приложни приноси, които са представени на редица международни фору-
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ми и са получили признание, като част от каталога на водещи издателства в областта на ико-

номическите и социални науки. Научната и преподавателската квалификация на е на много 

високо ниво, което се подкрепя от представените в конкурса материали и личните ми 

впечатления от работата с д-р Танева. 

Постигнатите от кандидатката резултати в учебната и научно-изследователската дей-

ност, напълно съответстват на специфичните изисквания на Факултета по икономически и 

социални науки, за заемане на академичната длъжност „доцент“, приети във връзка с Пра-

вилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и приложни приноси, убедено давам своята 

положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да изготви доклад-предложение до 

Факултетния съвет на Факултет по икономически и социални науки за избор на гл. ас. д-р 

Гергана Танева на академичната длъжност ‘доцент’ в ПУ „П. Хилендарски“ по професио-

нално направление 3.8 Икономика (Финансови пазари и финансови инструменти). 

 

 

02.09.2019 г.   Изготвил становището: .................................. 

гр. Пловдив            /доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов/ 

(ак. дл. н. ст. име фамилия) 


