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          С Т А Н О В И Щ Е  

от доц. д-р Живко Иванов Райков, член на научно жури в конкурс за заемане на 
академична длъжност „ДОЦЕНТ“ 

обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски“ обявен в Държавен вестник бр. 64/05.08.2014 в 
професионално направление 

3.8 Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховане /банково 
дело) 

 

ОТНОСНО: Научно-приложната и професионално-академичната дейност и 
продукция  на участника в конкурса гл. ас. д-р Елена Велкова  Ставрова 

 

I.  Общи данни за професионално-академичната  дейност  на участника 
в конкурса гл. ас. д-р Елена Велкова Ставрова 

  Гл. ас. д-р Елена Велкова Ставрова е дългогодишен преподавател в ЮЗУ 
“Неофит Рилски“. В работата си като асистент и впоследствие главен асистент от 2004 
г и доктор по икономика от  2010 г. се е утвърдила като ерудиран професионалист, 
преподавател и научен работник. В преподавателската си дейност се изявява със 
системно и задълбочено   научно-теоретично излагане на преподаваната проблематика 
и прилагане на иновативни методи на преподаване. Ползва се с уважението  на 
студентите. Титуляр е на дисциплините „Финансиране и кредитиране в туризма“ и  
„Международно банкиране“  за бакалаври специалност „Туризъм„ и “Международни 
икономически отношения” и „Управление на държавния дълг“, „Централна банка и 
банков пазар“ и „Банково дело“ за магистри специалност „Финанси“. Кръгът на 
преподаваните дисциплини по професионално-тематична насоченост изцяло съвпада с 
тематичната насоченост на професионално направление 3.8 Икономика /финанси, 
парично обръщение, кредит и застраховане/. 

Кандидатът Елена Велкова Ставрова е научен секретар на Стопански факултет 
на ЮЗУ “Н. Рилски“ и активно се занимава с осигуряване на информация, 
организиране и участие на преподаватели и студенти в научни форуми с различен 
формат  като семинари, конференции и други в университета и извън него. Активно 
участва в работата на научната лаборатория  на катедра „Финанси и отчетност“ към 
Стопански факултет ръководена от проф. Г. Ганчев. Кандидатът Елена   Ставрова 
владее отлично руски език, и много добре английски език. 

В научно-приложната си дейност кандидата е разработил пет индивидуални 
проекта и участва в шест колективни проекта. 

В своите взаимоотношения  тя се е доказала като етичен, комуникативен и 
умеещ да работи в екип преподавател и научен работник, ползващ се с уважението на 
колегите си. 



II. Обща характеристика  на представената за участие в конкурса 
научна продукция 
Представената научната продукция за рецензиране в конкурса включва общо 28 

публикации, съответно  3 монографии, 1 учебник, 3 студии, 5 научни доклада, 15 
научни статии  и 1 публикация в електронно издание като някои от посочените 
публикации – 3 научни доклада са публикувани в чужбина. Общият обем на 
продукцията надхвърля 840 стандартни страници. 

От заглавията и съдържанието на представената научна продукция-монографии, 
студии, научни доклади и научни статии се очертават научната област и кръга на 
научните интереси и научни търсения на гл. ас. д-р Елена Вълкова Ставрова. Това са 
научни проблеми в сферата на финансите, банковата система, мрежата за банкова 
сигурност, кредита, държавния дълг и неговото управление, връзката между 
спестявания и неравенство в доходите като тези проблеми са обвързани с влиянието на 
протичащата глобална финансова криза върху тях. Ще посоча, че тези научни области  
напълно се вписват в проблематиката на обявения конкурс 3.8 Икономика /финанси, 
парично обръщение, кредит и застраховане/.Цялата проблематика към която Елена 
Велкова Ставрова е насочила своите научни интереси е сериозна и важна за 
финансовото състояние и икономическо развитие в условията на глобалната финансова 
криза, която все още не е отминала. Особена актуалност получават изследванията на д-
р Е.Ставрова в контекста на кризисните явления и сътресения в българската банкова 
система от последните месеци в голяма степен предизвикани от неефективното 
функциониране на мрежата за банкова сигурност у нас, която е предмет на изследване в 
хабилитационния и труд ”Мрежата за банкова сигурност”. 
 В методологичен план д-р Елена Ставрова се опира на голям обем емпирични 
данни от сериозни източници. В изследванията прилага съвременни статистически и 
иконометрични методи и модели на анализ. Моделиране на структурни изменения в 
банковия сектор в Република България, иконометрично изследване на връзката и 
динамиката на номиналния БВП с това на номиналния кредит, изследване на връзката 
между натрупване, спестявания и резерви на граждани и фирми като ефект от 
склонността към спестяване и ефекта на неравенството в доходите върху темповете на 
нарастване на спестяванията, използване на статистически методи при анализа на 
банковия надзор в условията глобалната финансова криза са само част от 
изследователския апарат и показва владеене на съвременни изследователски подходи , 
методи и модели при анализа на  кризисните явления в икономиката, финансите и 
банковата система. Могат да се посочат някои заглавия на предложените за конкурса 
научни трудове, които показват кръга, важността и актуалността на проблематиката, 
предмет на научните интереси на д-р Ставрова. Примерно могат да се посочат: 
 научните доклади: „Моделиране на структурните изменения в банковия сектор 

в Република България” 2009 г. пред научна конференция в гр. Шегет-Унгария, 
„Мрежата за финансова сигурност като фактор за стабилността на банковата система” 
2013 г. научна конференция в гр. Талин - Естония, „Изследване на връзката между 
кредита и БВП” 2014 г. научна конференция в гр. Милано - Италия, „Банковият надзор 
в условията на глобална финансова криза – развитие и предизвикателства”2010 научна 
конференция УНСС и други 

научни статии: ”Златните резерви и глобалната финансова криза” сп. 
Икономика и управление” бр.4/2011 г.,  „Спестяваният, доходи и икономически растеж, 
в условията на глобална  финансова криза” 2011 г. и други. 



  Учебници:”Международни финанси и финансова политика” в съавторство с 
проф. Г. Ганчев, 2009 г. 

Монографии:”Системи за превенция на достъпа на мръсни пари до финансово-
кредитната система” 2005 г., „Управление на Държавния дълг. Състояние и проблеми. 
Банкови инвестиции в ДЦК” 2011г. Това са само част от представените за рецензиране 
публикации. 
 Изложеното мнение за качеството и актуалността на научните публикации се 
потвърждава и  от предложения  Хабилитационен труд „Мрежата за банкова 
сигурност”. Проблематиката на банковата сигурност  и стабилността на банковата 
система е актуална, както в международен аспект така и за част от  българските 
граждани, чиито спестявания в банкови депозити се оказаха под висок риск вследствие 
на сътресенията в българската банкова система в момента. В монографията е 
изследвана връзката между промените в състоянието на глобалната финансова система 
и промените в звената за банкова сигурност с цел запазване на стабилността на 
системата. Логиката на изложението много добре разкрива състоянието на звената за 
банкова сигурност в условията на кризи и необходимостта от промени в надзорните 
правила и тяхното усъвършенствуване на международно равнище в рамките на 
Базелските споразумения. Разгледана е ролята на Централната банка  при 
поддържането на минимални резерви  и необходимото равнище на собствен капитал в 
банките. Много добре са изяснени изискванията за добро корпоративно управление на 
банките и прилагане на принципите за прозрачност, достъпност до информация и 
етичност при финансовото посредничество с прилагане на утвърдени добри практики. 
Изложените идеи и изводи в монографията са актуални в момента и  за банковата 
сигурност в нашата страна и подобряване на нейното функциониране. 
Хабилитационният труд е един от малкото по тази проблематика в нашата 
икономическа литература. По обем, съдържание и методика на изследване и постигнати 
изводи и резултати, научния труд „Мрежата за банкова сигурност” напълно отговаря на 
изискванията за хабилитационен труд. 

III. Научни приноси в следните области 
- преосмисляне на логиката и ролята на банковия надзор в 

посткризисния период 
- промени в надзорните правила за насърчаване и интегриране на 

финансовите пазари 
- реконструкция на мрежата за банкова сигурност в следните и 

елементи 
o еволюция на надзорните елементи 
o правилата за корпоративно управление на банките по 

отношение принципите на прозрачност, достъпност до 
информация и принципите на етичност при банковото 
посредничество 

- промени в структурата на банковата система на Република България 
вследствие на процеса на приватизация и навлизането на 
чуждестранни инвеститори  

- ролята на кредитната функция на банковия сектор за реализиране на 
икономически растеж в страните от Централна и Източна Европа в 
посткризисния период  



- суверенният дълг -   връзката - публични финанси и координация с 
паричната политика на Централната банка и използване на другите 
банки при пласирането и управлението му в условия на криза 

- динамиката на спестяванията като резултат от нарастване на 
неравенството в доходите и прилаганата система за данъчно облагане  

- ролята на банковата индустрия в инвестирането и управлението на 
кредитния риск при малки и средни предприятия 

могат да се посочат и други приносни моменти, но и тези са достатъчни  
 

IV. Критични бележки и препоръки 
  Могат да се направят критични забележки в теоретичната задълбоченост на 

научното творчество и обхвата и обема  на разглежданите научни проблеми.  
  Но това в никакъв случай не омаловажава изтъкнатите научни постижения и 

приноси на кандидата. 
- да се насочи към по-задълбочени теоретични обобщения 
- да продължи и задълбочи търсенията и решенията при 

реконструкцията на мрежата за банкова стабилност и промените в 
надзорните правила и Базелските споразумения 

- да разгледа критично моментното състояние на мрежата за банкова 
сигурност в Република България 

 
V. Заключение 
 В заключение смятам, че кандидата за придобиване на академичната 
длъжност ”доцент”, а именно гл. ас. д-р Елена Велкова Ставрова напълно 
отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав на 
Република България и реда за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в ЮЗУ ”Неофит Рилски” 
 От изложеното по-горе за професионално-академичната дейност  и 
научни постижения на кандидата ми дава основание убедено да дам 
положителна оценка и да препоръчам на членовете на  уважаемото Научно жури 
да гласуват положително и да й присъдят академичната длъжност „доцент” на 
гл. ас. д-р Елена Велкова Ставрова. 

 
 

 14.11.2014 г.     Член на Научното жури: 
    Благоевград      (доц. д-р Живко Иванов Райков) 


