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СТАНОВИЩЕ 

 

 

на 

Проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев 

 

 

 

 

 относно научните трудове на гл. асестент д-р Елена Велкова Ставрова по повод участие в 

конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научна специалност 

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка), обявен от ЮЗУ 

„Неофит Рилски” – Благоевград в Държавен вестник бр. 64 от 2014 г. 

  

 Елена Велкова Ставрова е родена на 11 ноември 1958 г. В периода 1992-1996 г. 

завършва висше образование във ЮЗУ „Неофит Рилски”, специалност „Финанси”. През 

2010 г. придобива докторска степен от ВАК към МС на Р. България по научна 

специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” за дисертация 

на тема „Банковият сектор и макроикономическата среда- преки и обратни връзки (на 

примера на Република България в условията на Паричен съвет)“. 

 От 1996 г. Елена Ставрова работи в катедра „Финанси и отчетност” към ЮЗУ 

„Неофит Рилски”. Заемала е научно-преподавателските длъжности главен асистент и 

научен секретар на Стопанския факултет, които заема и понастоящем. Владее английски и 

руски език. 
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 Главен асестент Елена Ставрова има разработени учебни програми и водени 

лекционни курсове по „Банково дело”, „Управление на държавния дълг”, „Финансиране и 

кридитиране в туризма”, „Икономика” и „Международно банкиране”, „Централна банка и 

банков надзор” и др. Има необходимия хорариум за заемане на академичната длъжност 

доцент. 

 Главен асистент Ставрова участва в 21 проекта по Наредба 9. Освен това, 

кандидатката участва в три проекта с външно финансиране. Участва активно в 

организиране на студенстката научно-изследователска дейност. 

 Във връзка с обявения конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна 

специалност Икономика (Финанси, парично обръщение и застраховка) гл. асистент Елена 

Ставрова представя 23  публикации, от които 3 монографии, 1 учебник, 3 студии, 5 научни 

доклада и съобщения, изнесени пред академична аудитория, 15 научни статии в сборници 

и научни списания, 1 публикация в   електронно издание. 

 Тематиката на публикациите съответства на темата на обявения конкурс, като 

рецензентът приема за рецензиране всички трудове. 

 Основните приноси на авторката са в областта на банковия надзор, особено в 

посткризисния период, с акцент върху еволюцията на надзорните регламенти. Особено 

интересни са приносите в областта на мрежата за банкова сигурност като фактор за 

стабилността на банковата система и в частност ролята на Базелските споразумения. Тези 

въпроси са разгледани в статията „Банковият надзор в условията на глобална финансова 

криза – развитие и предизвикателствва“, публикувана в сборник на УНСС. 

 Друга група приносни моменти са свързани с измененията в структурата на 

българската банкова система и в правилата на корпоративното банково управление. 

Приносни, особено в българската финансова литература, са изследванията във връзка с 

етичните принципи в областта на банковото посредничество. Изводът, че настоящата 

финасова криза е преди всичко криза на доверието и почтеността, е изключително 

актуален. Много важен е и изводът на авторката за значителния риск, свързан с високите 

темпове на нарастване на кредитните аграгати в предкризисния период и връзката между 

състоянието на реалната икономика и банковата система. Основните публикациии по тези 
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въпроси са в сборници на Фондация „Фридрих Еберт”, Софийския университет и 

Университета в Елбасан, Албания. Изследваните въпроси са от принципна важност в 

контекста с кризата с КТБ. 

 Друг аспект на приносите в трудовете на гл. асистент Елена Стамрова засяга 

анализа на рисковете в българската банкова система и в частност ролята на 

чуждестранните банки, значението на системните банки, връзката между банките и 

макроикономическата среда. Тези проблеми са анализирани основно в студията „Банките 

и заобикалящата ги макроикономическа среда – връзки и зависимости в условията на 

глобална финансова криза“, публикувана в сборник на Фондация „Фридрих Еберт“. 

Изводът за силното обратно въздействие на банковия сектор върху макроикономическата 

стабилност е особено актуален в настоящия момент.  

 Главен асистент Елена Ставрова фокусира вниманието си и върху друг важен за 

българската икономика проблем, а именно управлението на кредитния риск в средните и 

малките предприятия. Особено ценни са изводите на авторката за проблемите на дребните 

и средните предприятия в условията на финансова криза. Свързан с тези проблеми е и 

въпросът за връзката между спестяванията и социалното разслояване, анализиран в 

трудовете на авторката. Емпиричните резултати, показващи отсъствието на стабилна 

количествена зависимост между нормата на спестяване и социалното разслояване, са от 

особена важност. 

 В публикациите с участието на гл. асистент Елена Ставрова са засегнати и важни 

въпроси, свързани с международните финанси- връзката между кредита и икономическия 

растеж, проблемът с т. нар. двоен дефицит и ролята на международните златно-валутни 

резерви. Съответните изводи за въздействието на кредита върху номиналния БВП и 

отхвърлянето на хипотезата за двойния дефицит в случая с България, са подкрепени с 

иконометрични изследвания. 

Като цяло трудовете на гл. асистент д-р Елена Велкова Ставрова се отличават с 

висок професионализъм, добър стил и език, познаване на българската и международната 

литература по дискутираните въпроси. 
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Рецензираните трудове не са лишени от отделни недостатъци. Например, не винаги 

проблемите, свързани с глобалната финансова криза се разграничават ясно от тези, 

породени от специфични за България фактори. Много често анализираните хипотези не са 

ясно формулирани, не се тестват конкретни теоретични допускания. Изследваният 

материал допуска по-широко използване на иконометрични методи. 

Независимо от наличието на отделни недостатъци, които представляват по-скоро 

отправни точки за бъдещи изследвания, представените от главен асистент д-р Елена 

Велкова Ставрова трудове отговарят на всички критерии и изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, поради което препоръчвам на 

уважаемото научно жури да присъди на кандидатката академичната длъжност „доцент” по 

научна специалност Икономика (Финанси, парично обръщение и застраховка). 

 

Професор, д-р Ганчо Тодоров Ганчев 

 

 

София, 15.11.2014 г. 

 

 

 


