
С Т А Н О В И Щ Е 
 

от проф. д-р Мариана Георгиева Асенова 

ръководител на катедра „Финанси” при  ВУАРР – Пловдив 

 
член на научното жури по конкурс  

за заемане на академичната длъжност “доцент“  

по обявен конкурс от ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград 

по професионално направление 3.8. Икономика, 

научна специалност - “Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка”(Макрофинансова интеграция на страните от Централна и Източна Европа) 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност 

и продукция, представена от гл. ас. д-р Иван Крумов Тодоров, катедра „Финанси и 

отчетност“ при Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград  - 

единствен участник в конкурса 

 

 

Настоящото становище е изготвено на основание Заповед № 1448/30.08.2019 г. на 

Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“във връзка с обявения конкурс от ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ - Благоевград в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. конкурс за академичната длъжност 

„доцент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, парично 

обръщение, кредит и застраховка (Макрофинансова интеграция на страните от 

Централна и Източна Европа))  

 

Кандидат по конкурса 

 Единственият кандидат по обявения конкурс гл. ас. д-р Иван Крумов Тодоров е 

роден през 1977 г. в Благоевград. През 2000 г. завършва УНСС, спец. МИО като 

бакалавър. През 2004 г. се дипломира като магистър по Финанси от ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ – Благоевград.  

 Академичната си кариера Тодоров започва през 2005 г. като асистент в Колежа 

по туризъм в Благоевград. От 2007 до 2010 г. той е докторант в ИИ на БАН в София, 

където защитава докторска степен по икономика. От 2008 г. до сега е редовен член на 

катедра „Финанси и отчетност“ при Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

Благоевград. Последователно преминава през длъжностите асистент /2008-2012/, главен 

асистент / 2013-2019/.  

 От автобиографията му разбираме, че владее отлично английски език и дори 

няколко месеца е работил като преводач. В работата си ползва също немски и руски 

език. Ценен е от колегията както в собствения си университет, така и в сродни висши 

училища в чужбина, където е член на редколегиите на редица икономически списания 

като: „International Journal of Management, Economics and Social Sciences”, „Scholedge 

International Journal of Business Policy & Governance“, и „Torun International Studies”. 

Член е на Съюза на икономистите в България, Съюза на учените н България и Атинския 

институт за образование и изследвания. 

Кандидатът е разработил лекционни курсове по дисциплините 

„„Макроикономика“, „Сравнителни икономически системи“, „Геоикономика“, 

„Финансово планиране“, „Финансов анализ“, „Финанси на международната 

корпорация“, „Транснационални корпорации“. Водил е семинарни упражнения по: 

„Публични финанси”, „Финанси на предприятието”, „Европейска интеграция”, 

„Застраховане“  и др. 



 

 

1. Общо описание на представените материали 

 

Публикационната дейност за участие в конкурса за доцент на кандидата включва 

34 заглавия, от които: 

 една самостоятелна монография на български език в две издания – 2015 и 

2019 г.; 

 едно участие в колективна монография на английски език, публикувана в 

чужбина; 

 една публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд в две издания – 2017 и 2019 г.; 

 една публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в две издания – 

2014 и 2019 г.; 

 4 студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация. От тях три студии са 

самостоятелни, а една е в съавторство. Една от самостоятелните студии е 

на английски език; 

 3 статии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация. От тях една статия е 

на английски език и е публикувана в чужбина, а останалите две са на 

български. Всички статии са самостоятелни; 

 17 статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове. От тях 

10 публикации са самостоятелни – 4 на английски език и 6 на български 

език. В съавторство са 7 публикации, от които 4 на български език и 3 на 

английски език. Статиите са направени в реномирани списания като: 

„Икономическа мисъл“, „Икономически и социални алтернативи“, 

„Икономика и управление“ и др. 

 3 учебника, от които 2 самостоятелни и 1 в съавторство. 

Най-значителен е самостоятелният монографичен труд, Тодоров, Ив. (2019). 

Макроикономическа интеграция на страните от Централна и Източна Европа в 

Европейския съюз. Монография. Авангард Прима, София, ISBN: 978-619-239-144-7. 

Второ издание, който е уникален с това, че теоретично и емпирично са анализирани 

макроикономическата интеграция на новите страни-членки на ЕС като група и на 

България в частност.  Много ценно също е участието в колективната монография 

Todorov, I., Durova, K. and Aleksandrov, A. (2018). The Economy of Bulgaria: Structural 

Funds, Growth and Cyclical Recurrence., Издателство "De Gruyter", ISBN-13: 978-

3110619201, ISBN-10: 3110619202. 

 

2. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(известни цитирания) 

Публикациите на автора, участията в редица научни форуми доказват, че е 

известен в научните среди. В конкурса за доцент гл. ас. д-р Тодоров е представил 

списък с цитиранията, в който са посочени 78 бр. цитирания на негови публикации в 

страната и чужбина. Предполага се в бъдеще тези цитирания да бъдат по-многобройни, 

имайки предвид, че в последните години публикуването е по-активно в списания, които 

са реферирани и с огромен брой читатели в мрежата. 



 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

3.1. Учебно-педагогическа дейност  
Изискванията към учебната и преподавателска дейност на кандидата са 

разработени според изискванията на чл. 27(4) на ЗРАСРБ и чл. 57а (2) т.1 на 

ППЗРАСРБ. 

Предоставените документи и надлежно заверени справки от ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ - Благоевград за извършените дейности в учебната и преподавателската 

дейност на кандидата са доказателство, въз основа на което може да се направят изводи 

за неговата учебно-преподавателска дейност и за това, че той участва легитимно в 

обявения конкурс. 

Количествените и качествени изисквания за учебно-преподавателската дейност 

на гл. ас. д-р Тодоров могат да се представят в следните насоки: 

1. Учебна натовареност 

От справките е видно, че в количествен аспект кандидатът има необходимата 

аудиторна и извънаудиторна натовареност. В качествен аспект учебната натовареност 

може да се оцени на базата на портфолиото от преподавани дисциплини и ръководени и 

рецензирани магистърски проекти. Представената справка показва, че гл. ас. д-р 

Тодоров преподава  общи и специализирани дисциплини като: „Макроикономика“, 

„Сравнителни икономически системи“, „Геоикономика“, „Финансово планиране“, 

„Финансов анализ“, „Финанси на международната корпорация“, „Транснационални 

корпорации 

2. Разработени и публикувани учебни материали 

В областта на учебно-преподавателската дейност са предоставени за 

рецензиране два самостоятелни учебника - "Макроикономика" и "Сравнителни 

икономически системи", и един учебник в съавторство - "Данъчен контрол". 

3. Работа със студентите и докторантите 

Аз нямам преки впечатления от работата на гл. ас. д-р Тодоров, но знам какво е 

мнението на ръководителя на катедрата и на неговите колеги. Той е атрактивен, 

ерудиран учен, с педагогически опит, което го превръща в любим преподавател.  

 

3.2. Научна и научно приложна дейност 

Изискванията към научната и изследователската дейност на кандидата са 

разработени според изискванията на чл. 27(4) т.2 на ЗРАСРБ и чл. 57а (2) т.2 на 

ППЗРАСРБ. 

В рамките на конкурса кандидатът гл. ас. д-р Тодоров е представил 34 броя 

публикации. От тях приемам за рецензиране 31 публикации, тъй като три от тях са 

представени в две издания. 

 

Всички представени за рецензиране публикации са направени след защитата на 

дисертацията. Само една от монографиите всъщност е публикуваният дисертационен 

труд. Кандидатът има задължителната самостоятелна монография, както и публикувана 

още една монография, участие в колективна монография. Така той отговаря не само на 

изискванията на ЗРАСРБ, но и на минималните наукометрични изисквания на НАЦИД. 

Прави впечатление, че голяма част от публикациите са посветени на 

макроикономически анализи, интеграция, растеж и цикличност, които имат повече 

макроикономическа, а не толкова финансова насоченост. Също така се вижда връзка 

между темата на дисертационния труд и темата на хабилитационния труд. Авторът има 

и доста публикации, посветени на валутния борд, възможностите за приемане на 



България в еврозоната, фискалната и монетарната политика, които са много актуални и 

представени с оригинални идеи и изследвания. 

  Кандидатът за доцент Тодоров има публикации в много реномирани издания в 

страната и в чужбина. Една четвърт от представените за рецензиране трудове са 

публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация,  най-вече в Скопус. Също така една трета от публикациите 

са на английски език, което говори за това, че Тодоров търси разпространение на 

идеите си на международни форуми и в чужбина. Много добре работи с колегите си от 

катедрата, защото също една четвърт от научните разработки са в съавторство. 

Прегледа на публикациите показва, че кандидатът отговаря на количествените 

изисквания на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград за участие в конкурс за доцент. Гл. 

ас. д-р Тодоров познава в детайли изследваните области и теоретичните постановки са 

подплатени с анализи, доказващи съответните тези.  

  

 

5. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 

Приемам направените от автора обосновки на приносите в представените 

публикации, макар приносите да са формулирани много схематично. Посочени са 

четири основни приноса, които са формулирани много общо. Това не представя в 

необходимата светлина научните дирения и новости, които предлага и изследва 

авторът.  

Научни постижения с характер на приноси могат да се търсят на първо място в 

монографичния труд, а след това и в статиите и научните доклади, представени от 

кандидата. 

В хабилитационния труд на тема „Макроикономическа интеграция на страните от 

Централна и Източна Европа в Европейския съюз“. Монография. Авангард Прима, 

София, 2019, ISBN: 978-619-239-144-7. Второ издание,  се открояват следните по-важни 

приноси с научен и практико-приложен характер: 

 цялостното изследване на макроикономическата интеграция на новите 

държави членки на ЕС от гледна точка на номиналната конвергенция и от 

гледна точка на теорията за оптималната валутна зона; 
 анализ на ефектите на глобалната финансова криза и на дълговата криза в 

Еврозоната върху макроикономическата интеграция на новите държави 

членки на ЕС; 

 дилемата „рестриктивна фискална и монетарна политика – цели на 

икономически растеж” в условията на дългова криза в Еврозоната; 
 иконометричната оценка на агрегираната производствена функция на 

България за периода 1996-2014 г.; 
 анализа на Българския паричен съвет в контекста на бъдещото членство на 

България в Еврозоната. 

В останалите публикации могат в много синтезиран вид да се откроят следните 

моменти с характер на приноси: 

 изследван е бизнес цикълът на България в условията на паричен съвет. В 

частност в това направление се откроява публикацията „Възможности за 

фискални и монетарни въздействия върху икономическия цикъл на 

България“, където с помощта на метода на логистична регресия на времеви 

редове и метода на най-малките квадрати е изследвано въздействието на 

задължителните минимални резерви, бюджетните приходи, бюджетните 



разходи, бюджетното салдо и държавния дълг върху фазата на 

икономическия цикъл и разрива на брутния вътрешен продукт.  

 Изследвана е спецификата на валутнокурсовите режими по пътя към еврото. 

Систематизирани са типовете валутни режими и валутнокурсови режими. 

Откроено е влиянието на валутнокурсовите режими върху икономиките на 

новите държави-членки на ЕС. Разгледан е българският паричен съвет в 

контекста на бъдещото членство на страната в Еврозоната. Тодоров, Ив. 

(2016). Валутната интеграция на новите страни-членки на Европейския съюз. 

Сп."Икономически изследвания", 3/2016: 82-117.; Тодоров, Ив. (2014). 

Валутнокурсовите режими по пътя към еврото., Сп. "Икономически 

изследвания" 1/2014: 116-147 

 

4. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки, а по-скоро препоръки към автора. 

1. В някои от предложените за рецензиране публикации има повторения, но 

те като цяло не са много и не омаловажават достиженията на автора, 

напротив в някои случаи представят на широката публика по-важните 

изводи от изследванията.  

2. По-голямата част от представените за рецензиране публикации имат 

макроикономически характер. Препоръчвам на автора в бъдеще да търси 

повече финансовия, монетарния елемент и да насочи вниманието си към 

публичните финанси и проблемите в това звено на финансите. 

 

 

 

5. Заключение: 

Представените за рецензиране публикации са полезни както за науката, така 

също и за практиката. Предложената кандидатура отговаря на изисквания на 

ЗРАС в Република България и Правилника за неговото прилагане.  

Това ми дава основание да гласувам с „ДА“ и предлагам на почитаемите 

членове на научното жури да изберат гл. ас. д-р Иван Крумов Тодоров за „доцент“ 

по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност - “Финанси, 

парично обръщение, кредит и застраховка” (Макрофинансова интеграция на 

страните от Централна и Източна Европа)  за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

– Благоевград.  

 

 

 

07.10.2019 г.          Член на научното жури:  

                               (Проф. д-р Мариана Г. Асенова) 
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Position  

 

By Prof. Dr. Mariana Georgieva Аssenova 

Head of Department of Finance at the University of Agribusiness and Rural Development – 

Plovdiv 

 

Member of a Scientific Jury in a Competition for the academic post “Associate Professor“ in 

Professional Field 3.8. Economics, scientific subject „Finance, Money Circulation, Credit 

and Insurance“ (Macrofinancial Integration of the Countries from Central and Eastern 

Europe) 

 

Concerning: the scientific, applied scientific and professional academic activity and 

production, submitted by Chief Assist. Prof. Dr. Ivan Krumov Todorov, Department of 

Finance and Accounting at the Faculty of Economics at the South-West University "Neofit 

Rilski" - Blagoevgrad – the only participant in the competition 

 

This position was prepared in accordance with Order No. 1448 of 30 August 2019 of 

the Rector of the South-West University "Neofit Rilski" in regard to the Competition for the 

academic post “Associate Professor“ in Professional Field 3.8. Economics, scientific subject 

„Finance, Money Circulation, Credit and Insurance“ (Macrofinancial Integration of the 

Countries from Central and Eastern Europe), announced by the South-West University 

"Neofit Rilski" in State Gazette, Issue No. 52 of 2 July 2019 

 

Candidate in the competition 

The only candidate in the announced competition Chief Assistant Professor Doctor Ivan 

Krumov Todorov was born in 1977 in Blagoevgrad. In 2000 he graduated from the University 

of National and World Economy with a Bachelor degree in the subject “International 

Economic Relations”. In 2004 he graduated as a Master in Finance from South-West 

University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad. 

Todorov started his academic career in 2005 as an assistant professor at the College of 

Tourism in Blagoevgrad. From 2007 to 2010 he was a PhD student at the Economic Research 

Institute of the Bulgarian Academy of Sciences in Sofia where he defended a doctoral degree 

in Economics. Since 2008 he has been a full-time member of the Department of Finance and 

Accounting at the Faculty of Economics at the SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad. Todorov 
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consistently went through the positions of an assistant professor /2008-2012/ and a chief 

assistant professor /2013-2019/. 

From his autobiography we understand that he is fluent in English and has even worked 

as a translator for several months. He also uses German and Russian in his work. He is valued 

by his colleagues both at his own university and at related universities abroad, where he is a 

member of the editorial boards of a number of economic journals such as „International 

Journal of Management, Economics and Social Sciences”, „Scholedge International Journal 

of Business Policy & Governance“ and „Torun International Studies”. He is a member of the 

Union of Economists in Bulgaria, the Union of Scientists of Bulgaria and the Athens Institute 

for Education and Research. 

The applicant has developed lecture courses in Macroeconomics, Comparative 

Economic Systems, Geo-economics, Financial Planning, Financial Analysis, Finance of 

International Corporations, and Transnational Corporations. He has conducted seminars on 

Public Finance, Corporate Finance, European Integration, Insurance and others. 

 

1. General description of the submitted materials 

The applicant for the academic position "Associate Professor" has submitted for 

participation in the competition 34 publications, of which: 

 one individual monograph in Bulgarian in two editions - 2015 and 2019; 

 one participation in a collective monograph in English published abroad; 

 one published monograph not presented as a main habilitation work in two issues - 

2017 and 2019; 

 one published book on the basis of a dissertation for the award of a doctoral degree 

in two editions - 2014 and 2019; 

 4 studies published in scientific journals, referenced and indexed in world-renowned 

scientific information databases. Of these, three studies are individual and one is co-

authored. One of the individual studies is in English; 

 3 articles published in scientific journals, referenced and indexed in world-renowned 

scientific information databases. Of these, one article is in English and published 

abroad, and the other two are in Bulgarian. All articles are individual; 

 17 articles and reports published in non-referenced scientific peer-reviewed journals 

or in published collective volumes. Of these, 10 publications are individual - 4 in 

English and 6 in Bulgarian. 7 publications are co-authored, 4 of which are in 
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Bulgarian and 3 in English. The articles have been published in renowned journals 

such as: "Economic Thought", "Economic and Social Alternatives", "Economics and 

Management", etc.; 

 3 textbooks, 2 of which are self-authored and 1 co-authored. 

The most significant is the individual monographic work Todorov, I. (2019). 

Macroeconomic Integration of the Countries from Central and Eastern Europe in the 

European Union. Avangard Prima, Sofia, ISBN: 978-619-239-144-7. Second edition (in 

Bulgarian). This monograph is unique in that it analyzes theoretically and empirically the 

macroeconomic integration of the new EU member states as a group and of Bulgaria in 

particular. Also very valuable is the participation in the collective monograph Todorov, I., 

Durova, K. and Aleksandrov, A. (2018). The Economy of Bulgaria: Structural Funds, Growth 

and Cyclical Recurrence. De Gruyter Sciendo, ISBN-13: 978-3110619201, ISBN-

10: 3110619202. 

 

2. Impact (citations) of the applicant’s publications 

The publications of the author, his participations in a number of scientific forums prove 

that he is known in the scientific community. In the competition for associate professor Chief 

Assistant Professor Doctor Todorov has submitted a list of 78 citations of his publications in 

Bulgaria and abroad. It is envisaged that these citations will be more numerous in the future, 

given that in recent years the publication has been more active in journals that are referenced 

and with a large number of readers on the web. 

 

3. General characteristics of the applicant's activities 

3.1. Educational and teaching activity 

The requirements of the applicants' educational and teaching activity have been 

developed in accordance with the provisions of Article 27(4) of the Law of the development 

of the academic staff in the Republic of Bulgaria and Article 57a (2) Item 1 of the Rules for 

the application of Law of the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria. 

The submitted documents and duly authenticated reports by the SWU “Neofit Rilski” - 

Blagoevgrad for the activities performed in the applicant's educational and teaching activity 

are evidence on the basis of which conclusions can be drawn about his educational activity 

and that he participates legitimately in the announced competition. 
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The quantitative and qualitative requirements for the teaching activities of Ch. Assist. 

Prof. Dr. Todorov can be represented in the following directions: 

1. Academic workload 

The reports indicate that, in quantitative terms, the candidate has the required curricular 

and extracurricular workload. In qualitative terms, the academic workload can be assessed on 

the basis of the portfolio of the provided courses and the supervised and reviewed master's 

theses. Ch. Assist. Prof. Dr. Todorov teaches general and specialized disciplines such as: 

"Macroeconomics", "Comparative Economic Systems", "Geo-economics", "Financial 

Planning", "Financial Analysis", "Finance of International Corporation" and "Transnational 

Corporations". 

2. Developed and published teaching materials 

In the field of teaching and training two individual textbooks - "Macroeconomics" and 

"Comparative Economic Systems", and one co-authored textbook - "Tax Control", have been 

submitted for review. 

3. Work with students and doctoral candidates 

I have no direct impressions of the work of Ch. Assist. Prof. Dr. Todorov, but I know 

what the opinion of the head of the department and his colleagues is. He is an attractive, 

erudite scholar with pedagogical experience, which makes him a favorite teacher. 

 

3.2. Scientific and applied scientific activity 

The requirements of the candidate’s scientific and applied scientific activity have been 

developed in accordance with the provisions of Article 27(4) Item 2 of the Law of the 

development of the academic staff in the Republic of Bulgaria and Article 57a (2) Item 2 of 

the Rules for the application of Law of the development of the academic staff in the Republic 

of Bulgaria. 

Within the competition, the candidate Ch. Assist. Prof. Dr. Todorov has submitted 34 

publications. Of these, I accept 31 publications for review, as three of them are presented in 

two editions. 

All publications submitted for review were made after the defense of the doctoral 

dissertation. Only one of the monographs is actually the published dissertation. The applicant 

has the mandatory individual monograph as well as another monograph published and a 

participation in a collective monograph. Thus, he meets not only the requirements of the Law 

of the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria, but also the minimum 
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scientometric requirements of the National Centre for Information and Documentation 

(NACID). 

It is noteworthy that most of the publications are devoted to macroeconomic analysis, 

integration, growth and cyclicality, which are more macroeconomic than financial issues. 

There is also a link between the topic of the dissertation and the topic of the habilitation work. 

The author also has a number of publications on the currency board, the possibilities for 

Bulgaria's accession to the euro area, fiscal and monetary policy, which are very up-to-date 

and presented with original ideas and research. 

The candidate for the position of an associate professor Ch. Assist. Prof. Dr. Todorov 

has published in many reputable journals in Bulgaria and abroad. One quarter of the papers 

submitted for review have been published in scientific journals, referenced and indexed in 

world-renowned scientific information databases, most notably in Scopus. Also, one third of 

the publications are in English, which indicates that Todorov is seeking to spread his ideas in 

international forums and abroad. He works very well with his department colleagues, because 

a quarter of his scientific publications are co-authored. 

The review of the publications shows that the applicant meets the quantitative 

requirements set by the South-West University Neofit Rilski - Blagoevgrad for participation 

in a competition for associate professor. See Prof. Todorov knows in detail the areas studied 

and the theoretical formulations are backed up with analyzes proving the relevant ones. 

 

5. Contributions 

I accept the author's reasoning of the contributions of the submitted publications, 

although the contributions are very schematic. There are four main contributions that are very 

broadly formulated. This does not present in the necessary light the scientific pursuits and 

innovations offered and explored by the author. 

Scientific achievements that can be characterized as contributions may be sought first in 

the monographs and then in the articles and scientific reports submitted by the applicant. 

In the habilitation work “Todorov, I. (2019). Macroeconomic Integration of the 

Countries from Central and Eastern Europe in the European Union. Monograph. Avangard 

Prima, Sofia, ISBN: 978-619-239-144-7. Second edition (in Bulgarian)”, the following 

contributions of scientific and practical-applied character can be outlined: 

 Comprehensive study of the macroeconomic integration of the new EU Member 

States in terms of the nominal convergence and the optimal currency area theory; 
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 Analysis of the effects of the global financial crisis and the euro area debt crisis on 

the macroeconomic integration of the new EU Member States; 

 The dilemma "restrictive fiscal and monetary policy - economic growth targets" in 

the context of the euro area debt crisis; 

 The econometric estimation of the aggregate production function of Bulgaria for the 

period 1996-2014; 

 Analysis of the Bulgarian currency board in the context of the future membership of 

Bulgaria in the Eurozone. 

In other publications, the following contributions can be highlighted in a highly 

synthesized form: 

 The business cycle of Bulgaria under a currency board is analyzed. In particular, the 

publication "Chances for fiscal and monetary impact on Bulgaria’s economic cycle" 

stands out in this area, where the effects of minimum reserve requirements, fiscal 

balance, government revenue, government expenditure and government debt on the 

business cycle phase and the output gap have been studied using the logistic 

regression method and the least squares method. 

 The specifics of the exchange rate regimes on the path to the euro are investigated. 

The types of currency regimes and exchange rate regimes are systematized. The 

impact of exchange rate regimes on the economies of the new EU Member States is 

highlighted. The Bulgarian currency board is considered in the context of the future 

membership of the country in the Eurozone. (Todorov, I. (2014). Exchange-Rate 

Regimes on the Path to Euro. Economic Studies journal, Bulgarian Academy of 

Sciences - Economic Research Institute, issue 1, pages 116-147; Todorov, I. (2016). 

Currency Integration of the New EU Member Countries. Economic Studies journal, 

Bulgarian Academy of Sciences - Economic Research Institute, issue 3, pages 82-

117). 

 

4. Critical notes and recommendations 

I have no critical remarks, but rather recommendations for the author: 

1. Some of the publications proposed for review have repetitions, but they are generally 

not many and do not detract from the author's achievements, on the contrary, in some cases 

they present to the general public the more important findings of the research 



7 

 

2. Most of the publications submitted for review are of macroeconomic nature. I 

recommend that the author in the future search more for the financial, monetary element and 

to focus his attention on public finances and the problems in this part of finance. 

 

5. Conclusion 

The submitted publications are useful for both science and practice. The proposed 

application complies with the requirements of the Law of the development of the academic 

staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations for its implementation. 

This gives me reason to vote "YES" and I suggest to the honorable members of the 

scientific jury to elect Chief Assistant Professor Doctor Ivan Krumov Todorov an Associate 

Professor in the Professional Field 3.8. Economics, Scientific subject “Finance, Money 

Circulation, Credit and Insurance (Macrofinancial Integration of the Central and Eastern 

European Countries) for needs of the South-West University “Neofit Rilski” - Blagoevgrad. 

 

 

07 October 2019     Member of the scientific jury:  

                                   (Prof. Dr. Mariana G. Аssenova) 


