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Р Е Ц Е Н З И Я 

на представените трудове за участие в конкурс за академичната 

длъжност ДОЦЕНТ, обявен от Югозападен университет „Неофит 

Рилски” – гр.Благоевград   

 
Рецензент: проф., д-р ик.н. Гарабед Ардашес Минасян 
Кандидат: гл.ас., д-р Иван Крумов Тодоров 

 

Рецензират се материалите, представени за участие в конкурс за 

заемане на академичната длъжност “доцент“ по професионално 

направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично 

обращение, кредит и застраховка” (Макрофинансова интеграция на 

страните от Централна и Източна Европа). Конкурсът е обявен в Държавен 

вестник, бр. 52/02.07.2019 г., със срок два месеца от датата на 

обнародването, за нуждите на катедра „Финанси и отчетност” към 

Стопанския факултет на Югозападен университет “Неофит Рилски”  – 

гр.Благоевград (наричан по-нататък ЮЗУ).  

Рецензията е в съответствие със: (1) Решение на Факултетния съвет на 

Стопанския факултет на ЮЗУ (Протокол №45/30.08.2019 г.); (2) Заповед 

№1448/30.08.2019 г. на Ректора на ЮЗУ и (3) Решение на Научното жури 

от 13.09.2019 г. 

1. Кратки биографични данни за кандидата  

В конкурса участва единствен кандидат - гл.ас., д-р Иван Крумов 

Тодоров. Кандидатът е роден през 1977 г. в гр.Благоевград. През 1996 г. е 

приет за студент в УНСС и през 2000 г. завършва редовния курс на 

обучение като бакалавър по МИО.  

До 2004 г. работи последователно в Строителна компания 

„Инженеринг”, Lake Placid Resort – Holiday Inn, ЕТ „Десилия“ Благоевград, 
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Ресурсен център „Нова алтернатива“ Благоевград, Фирма „Конти“ – 

София.  

През 2004-2006 г. преминава обучение в ЮЗУ, специалност „Фи-

нанси” и придобива квалификация „Магистър по финанси”. Между-

временно (2005-2006 г.) е асистент по „Бизнес планиране“, „Международен 

туризъм“ и английски език в „Колеж по туризъм“ – Благоевград.  

През 2007 – 2010 г. продължава обучението си като докторант по 

„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ в Института за 

икономически изследвания на БАН. През 2012 г. получава научната и 

образователна степен „Доктор”, (Диплома № 000116/09.04.2012 г. на ИИИ 

на БАН).  

Научната кариера на кандидата започва през 2008 г. като асистент в 

Стопанския факултет на ЮЗУ, катедра „Финанси и отчетност”. По-късно, 

след спечелен конкурс (2013 г.), е назначен за главен асистент, който пост 

заема до момента. 

2. Характеристика на научната и научно-приложната продукция 

на кандидата 

В Таблица 1, съставена в съответствие с „Указания за научните 

журита, участващи в конкурсите, обявени от ЮЗУ „Неофит Рилски””, 

са представени приетите и неприети за рецензиране публикации на 

кандидата след защитата на докторската му дисертация през 2012 г. и 

всички публикации, които не са свързани с докторската му дисертация 

(знакът за № показва номера на публикацията в приложения от кандидата 

„Списък с публикациите на автора” с общо 51 заглавия). Участията на 

съавторите във всички колективни публикации е разпределено 

равномерно. 

Рецензираните научни монографии и научни статии (на самостоятелна 

база) на кандидата са в общ обем от 1253 стр., т.е. повече от 75 печатни 
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кóли. Рецензираните доклади на национални и международни научни 

форуми (също на сомостоятелна база) са 20 стр. 

Таблица 1 

Класификация на научната, научно-приложна и лекционна  

активност на кандидата 

Критерии и показатели 

О
б
ем

 

Бележки 

А.Научно-изследователска дейност 

Публикуван самостоятелен монографичен труд, свързан с 

профила на обявения конкурс: 

Тодоров, Ив. (2015, 2019) - Макроикономическа интеграция 

на страните от Централна и Източна Европа в 

Европейския съюз. Изд. „Авангард Прима”,  София 

229 с. 

№ 46.  

Монографията е претърпяла две 

издания, 2015 и 2019 г.;  

Публикувани други самостоятелни монографични труда  

(2 бр.) 
454 с. 

№ 44 (2017 г., 208 с.);  

№ 47 (2014 г., 246 с.); 

Участие в колективни монографични трудове (2 бр.) 77 с. 

№ 50 (2015 г., 17 с.);  

№ 51 (2018 г., 60 с.).  

Монографията е публикувана от 

издателство  "De Gruyter" (Германия) 

imprint, с двама съавтори; 

Публикации (научни статии) , свързани с профила на 

обявения конкурс (18 бр.) 
254 с. 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26;  

Публикации №№ 20, 21 и 22 са в меж-

дународни специализирани списания. 

10 научни статии са самостоятелни 

(189 стр.) и 8 – в съавторство (с лично 

участие от 65 стр.) 

Други научни статии в рецензирани /реферирани/ списания 

у нас (4 бр.) 
31 с. 

№№ 11, 15, 17 и 18.  

Всички статии са самостоятелни] 

Нерецензирани научни статии (4 бр.) 

 №№ 12, 13, 14  - публикувани през 

2011-2012 г. и свързани с 

дисертационния труд на кандидата; 

№ 19 – кандидатът е декларирал приета 

статия в специализирано 

международно списание, но няма 

приложен официален документ.  

Доклади, изнесени на международни форуми (конгреси, 

конференции, симпозиуми) по темата на обявения 

конкурс (3 бр.) 

14 с. 

№ 28 (2012 г., самостоятелна, 6 стр.); 

№ 42 (2015 г., в съавторство, 5 стр.);  

№ 43 (2012 г., самостоятелна, 3 стр.); 

Доклади, изнесени на национални форуми (конгреси, 

конференции, симпозиуми) по темата на обявения 

конкурс (един брой) 

5 с. № 29 (самостоятелна); 

Нерецензирани доклади на национални и международни 

форуми  
7 бр. 

№ 27, 36, 41 (декларирани от кандидата 

като приети за публикуване, но липсва 

удостоверяващ документ);  

№№ 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40  (не са 

публикувани, няма приведени 

текстове); 

№№ 31, 32, 33 (конференции за 

докторанти); 
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Ръководство на докторанти  

(един успешно защитил докторант) 
 Докторант Виктор Михайлов Динев, 

успешно защитил на 21.09.2017 г. 

Цитирания в чужбина в рецензирани реферирани списания 

(peer referral journals), в други научни трудове 

(дисертации, книги, монографии)  

9 бр. 

 

Цитирания в национални рецензирани реферирани списания 

(peer referral journals), в други научни трудове 

(дисертации, книги, монографии)  

68 бр. 

Кандидатът е декларирал 23 свои пуб-

ликации (книги и статии, от които 18 

самостоятелни), които са цитирани 

(без самоцитирания) общо от 77 други 

публикации (9 бр. от които в небъл-

гарски специализирани издания).  

Участие в национални и международни научни и 

образователни проекти  
2 бр. 

Договор с МОН за академичен 

наставник, проект BG051PO001 - 

3.3.07-0002 „Студентски практики”, 

2015 г. 

Договор № 390/17.07.2013 г. по проект: 

„Local Products Festivals and Tourism 

Development (LOFT)” по програмата за 

европейско териториално 

сътрудничество „Гърция-България, 

2007-2013 г.”, договор В2.12.03 

Б.Учебна дейност 

Лекционни курсове със студенти (лекционни часа) 195 ч. 

В съответствие с официална справка 

през учебната 2018-2019 г. кандидатът 

има общо 195 часа лекционна заетост 

по: „Сравнителни икономически сис-

теми”, „Финансов анализ”, „Макро-

икономика”, „Геоикономика”, „Пуб-

лични финанси”, „Преддипломен 

стаж”;  

Семинарни упражнения (упражнения) 90 ч. 

В съответствие с официална справка 

през учебната 2018-2019 г. кандидатът 

е ангажиран общо с 90 часа упраж-

нения по: „Сравнителни икономически 

системи”, „Макроикономика”, „Пред-

дипломен стаж”; 

Публикуван самостоятелен учебник/ци в страната и/или 

чужбина (2 бр.) 
436 с. № 45 (2016 г.), 48 (2014 г.) 

Съавторство в публикуван учебник (един брой) 50 с. № 49 (колектив от 4 автори, 2012 г.) 

 

Всички публикации на кандидата (монографии и статии), както и 

изнесените и отпечатани доклади, са от специализирани научни 

издателства и са рецензирани от двама рецензенти. Кандидатът отчита 

завидна публикационна дейност в международни научни издания и 

фигурира в информационна система Scopus (както и в други световни 

информационни системи) с 5 заглавия и 6 цитирания.  
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В съответствие с официална информация изискуемата аудиторна 

натовареност за длъжност „Доцент” в Стопанския факултет на ЮЗУ е 195 

часа лекции. Кандидатът в качеството си на главен асистент има аудиторна 

натовареност от 195 лекционни часа, т.е. покрива норматива за „Доцент”, а 

и е ангажиран допълнително с 90 часа упражнения (за учебна 2018-2019 

г.), т.е. без да притежава научното звание „Доцент” той превишава 

изискуемата аудиторна заетост за „Доцент”. Приведената информация 

демонстрира позитивната оценка на ръководството на Стопанския 

факултет за научните и лекционни способности на кандидата.   

Таблица 2 

Изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“  

Показатели Брой точки на 

кандидата 

Минимални 

изисквани точки 

Група А 50 50 

Група Б - - 

Група В 100 100 

Група Г 597 200 

Група Д 435 50 

Група Е 185 - 

Общо 1367 300 

 

Кандидатът е привел своя собствена справка за изискуема от ЮЗУ 

научна и преподавателска активност (Таблица 2). Общият брой набрани от 

кандидата точки превишава четирикратно изискуемия от ЮЗУ брой. Дори 

и ако се възприеме по-строго и по-прецизно класифициране на научната и 

преподавателска активност на кандидата, общият брой набрани точки ще 

продължава да превишава многократно университетските изисквания.   

3. Основни приноси в научната, научно-приложната и преподава-

телска дейност на кандидата 
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В приложената авторова справка за научните и научно-приложните 

приноси кандидатът откроява и сортира постиженията си в четири основни 

групи приноси: (1) Систематизация на теоретичните основи и принципи на 

европейската икономическа интеграция; (2) Идентификация и 

конкретизация на особеностите на макрофинансовата интеграция на 

новите страни-членки в Европейския съюз; (3) Спецификация на  

икономическия растеж на България в условията на паричен съвет; (4) 

Периодизация на бизнес-цикъла на България в условията на паричен съвет 

и разкриване на движещите му механизми. 

Потвърждавам компактно представените и групирани от кандидата 

приносни елементи в собственото му научно и научно-приложно 

творчество. 

Научните и научно-приложни постижения на кандидата представляват 

сериозна крачка напред при определянето на позитивите и негативите на 

съвременното ни икономическо развитие в контекста на членството ни в 

Европейския съюз с оглед на подобряване и усъвършенствуване на 

макроикономическо управление и регулиране. 

4. Критични бележки и препоръки 

Кандидатът е навлязъл сериозно и претенциозно в своята научна 

проблематика. Нерядко неговите позиции предизвикват научната мисъл за 

навлизане в нови и недоизследвани територии. Прави обаче впечатление 

застъпването на прекомерно широк фронт на научни изследвания и 

(особено) на лекционна дейност. Получава се усещане за прибързаност при 

формирането на научните области за специализация, което подсказва за 

евентуално подмиване на качествените изисквания. Подобно поведение 

може да се приеме за присъщо при подрастващ учен, но не е редно да се 

утвърди като стил при утвърден учен. Препоръчвам на кандидата да засили 

своята собствена самокритичност при бъдещите си научни изследвания. 
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Преценявам, че в това отношение има какво да се желае и да се 

усъвършенства.   

Препоръчвам на кандидата също да разширява полезрението си и да 

се стреми да включва в изследванията си различни по характер 

институционални въздействия (вкл. и политически), както и поведенчески 

модели. Икономиката не е автономна и независима област на човешката 

активност, тя се влияе от различни по характер въздействия с 

неикономически характер, чиято сила е невъзможно да се игнорира или 

подцени. 

5. Заключение 

 

Преценявам, че научните усилия на кандидата са ползотворни. В 

своето научно творчество и преподавателска практика той постига 

значими резултати в областта на анализа на съвременното ни 

икономическо развитие, както и при оценката на взаимосвързаните 

параметрични влияния. Той съумява да формулира и да защитава своя 

собствена позиция, свързана с управленската специфика на българската 

икономика.  

Преподавателските качества на кандидата са безспорни и признавани 

в ЮЗУ. Приведената авторова учебна литература е професионално 

подготвена от кандидата, при творческо съчетаване на научни знания и 

подходящ педагогически подход. 

Направената по-горе оценка на научните и преподавателски качества 

и постижения на кандидата ми дават основания да преценя, че той 

отговаря напълно на изискванията на ЮЗУ за първа хабилитация. 

Предлагам на членовете на Специализираното научно жури да 

предложи на факултетния съвет на Стопанския факултет на Югозападен 

университет “Неофит Рилски” – гр.Благоевград да избере гл.ас., д-р Иван 

Крумов Тодоров за „доцент” по професионално направление 3.8. 
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Икономика, специалност „Финанси, парично обращение, кредит и 

застраховка” (Макрофинансова интеграция на страните от Централна и 

Източна Европа), за нуждите на катедра „Финанси и отчетност”. 

 

 

Октомври 2019 г.                                     Рецензент:........................................ 

                                                                                      (проф., дин Г.Минасян)  

            . 
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REVIEW 

of the materials submitted for participation in a competition for the 

academic position ASSOCIATE PROFESSOR, announced by the South-

West University „Neofit Rilski” – Blagoevgrad 

 

Reviewer: Prof. Dr. Sc.(Econ.) Garabed Ardashes Minassian 
Applicant: Ch. Assist. Prof. Dr. Ivan Krumov Todorov 

 

The materials submitted for participation in the competition for the 

occupation of the academic position “Associate Professor” in the professional 

field 3.8. Economics, scientific subject “Finance, Monetary Circulation, Credit 

and Insurance” (Macrofinancial Integration of the Central and Eastern European 

Countries) are reviewed. The competition was announced in the State Gazette, 

Issue No. 52 of 2 July 2019, for a period of two months from the date of 

promulgation, for the needs of the Department of Finance and Accounting at the 

Faculty of Economics of the South-West University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad 

(hereinafter SWU). 

The review is in accordance with: (1) Resolution of the Faculty Council of 

the Faculty of Economics of the SWU (Protocol №45 / 30.08.2019); (2) Order 

No. 1448 / 30.08.2019 of the Rector of SWU and (3) Resolution of the Scientific 

Jury of 13.09.2019. 

 

1. Short biography of the applicant 

Only one candidate participates in the competition - Ch. Assist. Prof. Dr. 

Ivan Krumov Todorov. The candidate was born in 1977 in Blagoevgrad. In 1996 

he was admitted as a student at the University of National and World Economy 

and in 2000 he completed the regular course of study as a bachelor in International 

Economic Relations. 
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Until 2004, Ivan Todorov worked consecutively at the Construction 

Company “Engineering”, the Lake Placid Resort - Holiday Inn, the Sole Trader 

“Desilia”- Blagoevgrad, the “New Alternative” Resource Center – Blagoevgrad 

and the firm “Conti” - Sofia. 

In 2004-2006 he completed training at the South-West University, majoring 

in Finance and obtained a Master's Degree in Finance. In 2005-2006 he was an 

assistant in Business Planning, International Tourism and English at the College 

of Tourism - Blagoevgrad. 

In 2007 - 2010 he continued his studies as a PhD student in “Finance, 

Monetary circulation, Credit and Insurance” at the Economic Research Institute 

(ERI) of the Bulgarian Academy of Sciences (BAS). In 2012 he received his 

scientific and educational degree "Doctor", (Diploma No. 000116 / 09.04.2012 of 

the ERI of the BAS). 

The candidate began his scientific career in 2008 as an assistant professor at 

the Faculty of Economics, SWU, Department of Finance and Accounting. In 

2013, after winning a competition, Ivan Todorov became a Chief Assistant 

Professor – a position which he has held until now. 

 

2. Characteristics of the applicant's scientific and applied production 

Table 1, compiled in accordance with the Guidelines for Scientific Juries 

Participating in Competitions Announced by the SWU "Neofit Rilski", presents 

the accepted and the unaccepted for review publications of the applicant after the 

defense of his doctoral dissertation in 2012 and all publications, which are not 

related to his doctoral dissertation (the sign № indicates the number of the 

publication in the candidate's list of publications, which contains 51 titles). The 

contributions of the co-authors in all collective publications are evenly distributed. 

The peer-reviewed scientific monographs and scientific papers (on a stand-

alone basis) of the applicant are in total volume of 1253 pages. The peer-reviewed 
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reports from national and international scientific forums (also on a stand-alone 

basis) are 20 pages. 

 

Table 1 

Classification of the scientific, applied scientific and lecturing activity of the 

applicant  

Criteria and indicators 

V
o
lu

m
e 

Notes 

A. Research activity 

Independent monographic work related to the profile of the 

competition announced: 

Todorov, I. (2015, 2019) - Macroeconomic Integration of the 

Countries from Central and Eastern Europe in the European 

Union. Monograph. Avangard Prima, Sofia. 

229 p. 

№ 46.  

The monograph has undergone two issues, 

2015 and 2019; 

2 other independent monographs published  454 p. 
№ 44 (2017, 208 p.);  

№ 47 (2014, 246 p.); 

2 Participations in collective monographs 77 p. 

№ 50 (2015, 17 p.);  

№ 51 (2018, 60 p.). The monograph was 

published by "Sciendo De Gruyter" with 

two co-authors; 

18 Publications (scientific articles) related to the profile of the 

announced competition 
254 p. 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26;  

Publications № 20, 21 and 22 are in 

international specialized journals. 10 

scientific articles are self-authored (189 

p.) and 8 – co-authored (with personal 

participation of 65 p.) 

4 other scientific articles in peer-reviewed / referenced / journals 

in Bulgaria 
31 p. 

№ 11, 15, 17 and 18. All articles are self-

authored 

4 scientific articles not accepted for review 

 № 12, 13, 14 - published in 2011-2012 and 

related to the dissertations of the 

candidate; 

№ 19 – the applicant has declared an 

accepted article in a specialized 

international journal, but no official 

document is attached.  

3 Reports presented at international forums (congresses, 

conferences, symposia) on the topic of the announced 

competition 

14 p. 

№ 28 (2012., individual, 6 p.); 

№ 42 (2015, in co-authorship, 5 p.);  

№ 43 (2012., individual, 3 p.); 

1 Report presented at international forums (congresses, 

conferences, symposia) on the topic of the announced 

competition 

5 p. № 29 (individual); 

Reports from national and international forums not accepted for 

review 
7 

№ 27, 36, 41 (declared by the applicant as 

accepted for publication but lacking a 

supporting document);  

№ 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40 (not 

published, no texts attached); 

№ 31, 32, 33 (conferences for PhD 

students); 
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Scientific supervision of doctoral students (one successfully 

defended PhD candidate) 
 Viktor Mihaylov Dinev successfully 

defended on 21.09.2017 г. 

Citations abroad in peer-reviewed referenced journals, in other 

scientific works (dissertations, books, monographs) 
9 

 

Citations in national peer-reviewed referenced journals, in other 

scientific works (dissertations, books, monographs) 
68 

The applicant has declared 23 of its 

publications (books and articles, 18 of 

which are self-authored), which have 

been cited (without self-citation) in total 

from 77 other publications (9 of which 

are in non-Bulgarian specialized 

publications). 

Participation in national and international scientific and 

educational projects 
2 

Contract with the MES for Academic 

Mentor, Project BG051PO001 - 3.3.07-

0002 "Student Practices", 2015 

Contract № 390 / 17.07.2013 on project: 

Local Products Festivals and Tourism 

Development (LOFT) under the program 

for European territorial cooperation 

"Greece-Bulgaria, 2007-2013", contract 

В2.12.03 

B. Teaching activity 

Lecture Courses with Students (Lecture Hours) 
195 

hours 

In accordance with the official report, in 

the academic year 2018-2019 the 

applicant has a total of 195 hours of 

lectures on: Comparative economic 

systems, Financial analysis, 

Macroeconomics, Geo-economics, 

Public Finance, Pre-diploma Internship 

 

Seminars 
90 

hours 

In accordance with the official report 

during the 2018-2019 academic year the 

applicant is engaged for a total of 90 

hours of seminars in: Comparative 

economic systems, Macroeconomics, " 
Pre-diploma Internship; 

2 independent textbooks published in Bulgaria and / or abroad 436 p. № 45 (2016), 48 (2014) 

1 co-authorship in a published textbook 50 p. № 49 (collective of 4 authors, 2012) 

 

All of the applicant's publications (monographs and articles), as well as the 

reports presented and printed, are from specialized scientific publishers and are 

reviewed by two reviewers. The applicant has a remarkable publishing activity in 

international scientific journals and volumes and is featured in the Scopus 

information system (as well as in other global information systems) with 5 titles 

and 6 citations. 

According to official information, the required workload for the position of 

Associate Professor at the Faculty of Economics at the SWU is 195 hours of 
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lectures. The applicant as a chief assistant professor has an auditorium of 195 

lecture hours, i.e. covers the standard for "Associate Professor", and is also 

engaged in additional 90 hours of seminars (for the academic year 2018-2019), 

i.e. without being an Associate Professor, he exceeds the required lecturer 

employment for Associate Professor. The information provided demonstrates the 

positive evaluation of the management of the Faculty of Economics for the 

applicant's scientific and lecturing abilities. 

 

Table 2 

Fulfillment of the minimum national requirements for occupation of the 

academic position "Associate Professor" 

Indicators Number of 

candidate’s points 

Minimum 

required points 

Group A 50 50 

Group B - - 

Group C 100 100 

Group D 597 200 

Group E 435 50 

Group F 185 - 

Total 1367 300 

 

The applicant has provided his own reports on the scientific and teaching 

activity required by the SWU (Table 2). The total number of points earned by the 

candidate exceeds the number required by the SWU four times. Even if a more 

rigorous and precise classification of the applicant's scientific and teaching 

activity is adopted, the total number of points awarded will continue to exceed the 

SWU’s requirements many times over. 

 

3. Main contributions in the candidate's scientific, applied and teaching 

activities 
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In the enclosed reports on his scientific and applied contributions the 

candidate outlines and sorts his achievements into four main groups of 

contributions: (1) Systematization of the theoretical foundations and principles of 

European economic integration; (2) Identification and specification of the 

peculiarities of macrofinancial integration of the new Member States in the 

European Union; (3) Specification of the economic growth of Bulgaria under a 

currency board; (4) Periodization of the business cycle of Bulgaria under a 

currency board and disclosure of its driving mechanisms. 

I assess that the four scientific contributions declared by the applicant are 

correctly formulated and are truly present in his works. 

The applicant's scientific and applied achievements represent a major step 

forward in determining the positives and negatives of Bulgaria’s current economic 

development in the context of the Bulgarian membership in the European Union 

with a view to improving macroeconomic management and regulation. 

 

4. Critical notes and recommendations 

The candidate has entered seriously and pretentiously in his scientific field. 

Often his positions provoke scientific thought for entering new and unexplored 

territories. However, the area of his research and (especially) lecturing is too 

broad. There is a sense of hastiness in the formation of scientific fields of 

specialization, which suggests that the quality requirements may be undermined. 

Such behavior can be considered inherent in a young scientist, but it is not 

appropriate to establish it as a style in an established scientist. I recommend that 

the candidate strengthen his own self-criticism in future research. I believe there 

is room for improvement in this respect. 

I also recommend that the candidate broaden his perspective and strive to 

include in his research different institutional impacts (including policy ones) as 

well as behavioral models. Economy is not an autonomous and independent area 
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of human activity; it is influenced by various non-economic factors, whose power 

cannot be ignored or underestimated. 

 

5. Conclusion 

I assess the applicant's scientific efforts as fruitful. In his research and 

teaching, he has achieved significant results in the analysis of our contemporary 

economic development, as well as in the evaluation of interrelated parametric 

influences. He is able to formulate and defend his own position related to the 

management specificity of the Bulgarian economy. 

The applicant's teaching qualities are undeniable and recognized at the SWU. 

The candidate’s educational literature is professionally prepared, with a creative 

combination of scientific knowledge and appropriate pedagogical approach. 

The above assessment of the applicant's scientific and teaching qualities and 

achievements gives me reason to believe that he fully meets the requirements of 

the SWU for first habilitation. 

I suggest that the members of the Specialized Scientific Jury propose to the 

Faculty Council of the Faculty of Economics of the South-West University 

"Neofit Rilski" - Blagoevgrad to elect Chief Assistant Professor Doctor Ivan 

Krumov Todorov an Associate Professor in the Professional Field 3.8. 

Economics, Scientific Subject “Finance, Monetary Circulation, Credit and 

Insurance (Macrofinancial Integration of the Central and Eastern European 

Countries), for the needs of the Department of Finance and Accounting. 

 

 

October 2019                                          Reviewer: ........................................ 

                                                                (Prof. Dr. Sc. (Econ.) G. Minassian) 


