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От проф. д.ик.н. ВЕЛЧО СТОЯНОВ, 

хоноруван преподавател в катедра   „Финанси“ на  

Университета за национално и световно стопанство –  София 

 

 

Върху научната продукция на гл.ас.  д-р ЕЛЕНА ВЕЛКОВА СТАВРОВА  по 

повод на участието й в конкурс за академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ ПО 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.8. „Икономика“, 

 шифър 05-02-05 

„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ 

Съгласно обява в ДВ брой № 64 от 05.08.2014 година и Заповед на Ректона  на 

ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград № 2236/15.09.2014 година 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

 

  Един от основателите  съм на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит 

Рилски“-Благоевград и познавам колежката Елена Ставрова от избирането и 

назначението й за асистент във факултета. Била ми е асистентка по Финанси, но нямам 

е съвместни публикации с нея. 

Тя винаги е правила добро впечатление както с научно-преподавателската, така 

и с научно-изследователската си дейност, дори ми се струва, че малко закъсня нейното 

хабилитиране. 

За участие в настоящия конкурс тя е представила следната научна продукция: 

 Монографии – три броя, които са напълно самостоятелни и са издадени 

като отделни книжки през 2005, 2010 и 2014 година в Благоевград и доколкото ми е 

известно активно са използвани за учебни цели. Смятам, че посочените монографии са 

един много добър атестат за нея, както в количесвено, така и в качествено отношение. 

 По отношение на учебници и учебни помагала участието на кандидатката 

се свежда:  първо до съавторство с проф.д-р Ганчо Ганчев в  учебника „Международни  

 



 

финанси“, където тя участва с три глави и второ  - написала и издала е и учебно 

помагало по Банково дело. 

 Студиите, които са представени за рецензиране, са три, които фактически 

са участия в колективна научна продукция. Впрочем едната от студиите е публикувана 

като отделна брошура, а останалите две – в отделни сборници. 

 Научни доклади – пет на брой, от които три са чужди езици, главно 

английски. 

 Научни статии – осем, между които има и научни доклади, от които три 

са на английски език. 

 Следователно публикациите на английски език на Ставрова са шест, което е 

един добър атестат за нея.  

От запознаването ми с представената научна продукция  за изразяване на своето 

мнение и оценка за нея установих, че представената научна продукция е актуална и на 

високо професионално равнище. Нещо повече дори, като че ли Ставрова винаги се 

стремеше да изследва и отрази в своята научна продукция актуалните проблеми на 

финансите главно, но не само у нас. 

Останал съм с впечатление, че кандидатката познава твърде добре финансовата 

теория и практика и се стреми да отрази какво е състоянието и как евентуално да се 

подобри. Това се отнася главно за сферата на  Банковото дело, Публичните финанси и 

преди всичко проблемите, свързани с държавния дълг и финансирането на 

предприятията, главно  тези от дребния бизнес. Тя винаги е  имала усет и влечение към 

новите моменти във финансовата теория и практика и се е стремяла да ги изследва и 

научно осветли. 

       Правят много добро впечатление нейните активни международни контакти  

и изяви  и значителният брой публикации – продукт или резултат от международните й 

контакти и участия, включително и в разработването на няколко проекта. 

Гл.ас. д-р Елена Ставрова е, общо взето позната в рамките на националната 

финансова гилдия, ако може така да се каже, сред която се ползва с уважение и 

авторитет. 

Когато работихме в близки отношения със Ставрова, т.е. когато  тя ми беше 

асистентка, съм останал с много добри впечатления от работата й със студентите, които 

се надявам , са станали  още  по-добри. 

 



 

Като имам предвид цялостната научна продукция на д-р Елена Ставрова, както в 

количествено, така и в качествено отношение, а също така и подчертано позитивната й 

работа със студентите, а така също и  мястото, което вече си е извоювала във 

финансовата „гилдия“, от една страна и изискванията на Закона, от друга страна,  

смятам, че тя напълно отговаря на изискванията да придобие академичната длъжност 

„Доцент“, която вече е заслужила. 

Бих си позволил обаче да й направя една препоръка – да се опита да активизира 

дейността си по отношение на научните статии и да срещнем нейното име в най-

престижните от тях. 

От всичко горе казано заключението ми е ясно: 

С убеденост предлагам  на почитаемите членове на научното жури да гласуваме 

за присъждане на Гл.ас. д-р ЕЛЕНА ВЕЛКОВА СТАВРОВА на академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ“ , която тя е доказала, че е заслужила. 

 

       

 

30 октомври 2014 година 

София                                                      ПОДПИС 

 

                                                                          Проф.д.ик.н. Велчо Стоянов 


