
С Т А Н О В И Щ Е 
 

от доц. д-р Любомир Борисов Георгиев, 

член на научно жури в конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент” по научната специалност 

05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” 

(Банково дело), обявен от Югозападен университет „Н. Рилски” - 

гр. Благоевград в ДВ, бр. 64/2014 г., 

с участник гл. ас. д-р Елена Велкова Ставрова 

 
На основание Заповед № 2236/15.09.2014 г. на Ректора на Югозападния 

университет „Н. Рилски” представям настоящето становище по процедурата за 

оценяване на д-р Елена Велкова Ставрова - единствен кандидат по конкурса. 

Становището е изготвено в съответствие с изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и 

Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ). Съставено е от три части 

и заключение. 
 

I. Основни изисквания към кандидата 

Чл. 24 (1) ЗРАСРБ и Чл. 53 (1) ППЗРАСРБ 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност “доцент” е обявен за 

нуждите на катедра “Финанси и отчетност” при ЮЗУ „Н. Рилски” - гр. 

Благоевград.  

1. Кандидатът д-р Ел. Ставрова придобива образователната и научна 

степен “доктор” през 2010 г. по научна специалност 05.02.05 след успешна 

защита на дисертационен труд на тема: “Банковият сектор и 

макроикономическата среда - преки и обратни връзки (На примера на Република 

България в условията на Паричен съвет)”. Следва да се отбележи, че темата на 

доктората е в обхвата и съдържанието на направлението и научната 

специалност, по която тя кандидатства сега за заемане на академичната 

длъжност “доцент”. 



2. Д-р Ел. Ставрова е редовен преподавател на основен трудов договор в 

катедра “Финанси и отчетност” при ЮЗУ „Н. Рилски” - гр. Благоевград от 

1996 г. Последователно заема академичните длъжности асистент (1996 - 1998 

г.), старши асистент (1998 - 2004 г.) и главен асистент – от 2004 г. досега.  

3. За участие в конкурса д-р Ел. Ставрова е представила публикуван 

монографичeн труд на тема: “Мрежата за банкова сигурност”. Той е издаден 

през 2014 г. в гр. Благоевград в обем от 199 стр. В монографичния труд са 

изследвани практико-приложни аспекти на банковия надзор (като основен 

елемент на мрежата за сигурност) в контекста на проблемите, възникнали 

след финансовата криза от 2007-08 г. в банковите системи както на водещите 

индустриални страни, така и на България. Съдържащите се в монографичния 

труд научни и научно-приложни приноси са изведени от автора на 

основата на неговите съставни части и следва да подчертаем, че 

действително се съдържат в него. По-конкретно можем да откроим следните: 

 Дефинирани са ключови задачи пред европейския банков надзор, чието 

решаване е неизбежно в процеса на хармонизиране на политиките по 

изграждане на единна мрежа за банкова сигурност.  

 Обстойно са анализирани  количествените и структурни промени в 

банковата система на България и произтичащите от тях 

предизвикателства към органите за банково регулиране и надзор.  

 Обоснована е необходимостта от:  по-голямо фокусиране върху етичните 

аспекти във финансовото посредничество; създаването и приемането на 

етични кодекси със съвместните усилия на официалните регулаторни 

агенции и саморегулиращите се организации, с основна цел - 

гарантиране на морално и отговорно поведение от страна на банковите 

институции на финансовите пазари.  

Научните приноси на гл. ас. д-р Ел. Ставрова в монографичния труд 

могат да се оценят като обогатяване и разширяване на научното знание, в т.ч. 

формулиране на агрументирани предложения на основата на известни 

теоретико-приложни подходи с цел използването им за решаването на 

конкретни проблеми в банковата практика. 



4. Освен посочения монографичен труд, д-р Ел. Ставрова е 

представила и 21 други научноизследователски публикации и такива, 

предназначени за учебния процес, които се представят по-подробно в част 

III. 

II. Изисквания към учебната дейност 

Чл. 27 (4) т.1 ЗРАСРБ и Чл. 57а (2) т.1 ППЗРАСРБ 

Гл. ас. д-р Ел. Ставрова има висока учебна заетост като академичен 

преподавател, която е както в ОКС „Бакалавър”, така и в ОКС „Магистър”. 

Така например за учебната 2014/2015 г. аудиторната заетост на кандидата е 

354 ч. в ОКС "Бакалавър" и 192 ч. в ОКС „Магистър”. 

Към момента д-р Ел. Ставрова преподава следните учебни 

дисциплини в ЮЗУ „Н. Рилски”: „Банково дело”, „Централна банка и 

банков надзор”, "Публични финанси" и "Местни финанси". 

Д-р Ел. Ставрова е уважаван преподавател със завидни умения за работа в 

екип и за приложение на добрите практики в преподаването на финансови 

дисциплини. Принос за това имат придобитите квалификации - в СУ „Св. Кл. 

Охридски”, във Виенския икономически унивесритет и в Университет Падерборн – 

Австрия. От октомври 2012 г. е научен секретар на Стопанския факултет на ЮЗУ 

„Н. Рилски”. Кандидатът владее писмено и говоримо английски и руски език, 

което значително улеснява както преподавателската, така и научно-

изследователската му дейност.  

III. Изисквания към научноизследователската дейност 

Чл. 27 (4) т.2 ЗРАСРБ и Чл. 57а (2) т.2 ППЗРАСРБ 

Както бе посочено по-горе, за участие в конкурса освен 

монографичния труд, д-р Ел. Ставрова е представила още 21 научни 

публикации в обем от 639 стр. По-голямата част от тях като тематика са 

свързани с банковото регулиране, надзор и мрежата за сигурност в банковия 

сектор. Все пак в структурно отношение те могат да се обособят в 5 

направления:  

1) Банкова система – структура, ефективност, надзор и стабилност.   



  2) Доходи, спестявания и ролята на банките и кредита за 

икономическия растеж. 

 3) Финанси на малките и средни предприятия. 

 4) Държавен дълг – структура и проблеми при управлението му. 

5) Други, където могат да се включат учебниците и учебните пособия. 

Тук тематиката е по-разнообразна – включва международните финанси и 

финансовата политика. 

 Групирани по видове, представените публикации са както следва:  

 2 монографии - разработени самостоятелно;  

 3 студии - разработени самостоятелно; 

 8 научни статии - от които шест разработени самостоятелно и две 

в съавторство; 

 5 доклада от научни форуми, от които три разработени 

самостоятелно и два в съавторство; 

 2 учебника, в написването на които кандидатът участва като част 

от авторски колектив; 

 1 публикация с образователно-информационен характер в 

електронно издание (b2bmagazin). 

По-внимателното запознаване с представените трудове ми дава 

основание да констатирам, че научното развитие на гл. ас Ел. Ставрова през 

последните години се характеризира с приемственост и последователност. 

Проблеми, които тя разработва в редица от своите публикации  – статии и 

научни доклади, намират по-нататъшно и много по-всеобхватно развитие в 

монографичния труд „Мрежата за банкова сигурност”.  Специално следва да 

се отбележи и  голямата активност на кандидата в разработването на проекти 

с научно-приложен характер  (4 участия в международни проекти и 21 

участия в проекти с национален характер). 

По-голямата част от представените трудове са публикувани в периода 

след защитата на докторската дисертация. Общият поглед върху 

представената по конкурса научна продукция показва, че в нея присъства 

цялото възможно разнообразие от научни и научно-приложни разработки, 



както и такива, предназначени за учебния процес. В своето единство тя 

покрива съдържателно обявения конкурс по научната специалност 05.02.05 

„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка”.  
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направеният анализ на квалификацията, учебната и 

научноизследователската дейности на д-р Елена Велкова Ставрова 

показва, че са изпълнени всички изисквания на чл. 24 и 27 от ЗРАСРБ и 

чл. 53 и 57а от ППЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност 

“доцент”, а именно: 

1) Има придобита образователна и научна степен “доктор” от 2010 г. 

2) Има достатъчен преподавателски стаж – заемала е академичните 

длъжности “асистент” и “главен асистент” повече от изискуемите 

като минимум две години.  

3) Представен е публикуван монографичен труд с опрделена научна и 

научно-приложна стойност. 

4) Участва активно в учебния процес – изнася лекционни курсве и 

води семинарни занятия по редица учебни дисциплини в ОКС 

“Бакалавър” и ОКС “Магистър”.  

5) Представени са и достатъчен брой други публикации извън 

монографичния труд – 21, както и участия в 4 международни и 21 

национални научноизследователски проекта, което определено 

разкрива творческия потенциал на кандидата. 

Всичко това ми дава основание да дам “положителна оценка” и да 

гласувам “ЗА” избирането на д-р Елена Велкова Ставрова за заемане на 

академичната длъжност “доцент” по професионално направление 3.8 

“Икономика” и научна специалност 05.02.05 „Финанси, парично 

обръщение, кредит и застраховка” (Банково дело). 

 
15. 11. 2014 г.   Подпис: 
Гр. Варна       (доц. д-р Любомир Б. Георгиев) 

 


