
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Стефан Минчев Вачков, катедра „Финанси” при Икономически 

университет – Варна, член на научно жури в конкурс за заемане на академичната 

длъжност ДОЦЕНТ, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ, бр. 52/02.07.2019 г., 

съгласно Заповед №1448/30.08.2019 г. на Ректора на ЮЗУ “Неофит Рилски”. 

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

продукция на гл. ас. д-р Иван Крумов Тодоров – преподавател в катедра „Финанси и 

отчетност” при ЮЗУ „Неофит Рилски”.  

 

1. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Кандидатът не само отговаря на условията на чл. 24, ал. 1 (точки 1, 2а, 3, 4 и 5) и 

чл. 26, ал. 2 от ЗРАСРБ, но отчита многократно повече от минималните изисквани точки 

по групи показатели за заемане на академичната длъжност „доцент“: 

По раздел А – дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ (50 точки); 

По раздел В – монографичен труд, рецензиран от две хабилитирани по 

специалността на конкурса лица (100 т.); 

По раздел Г (597,34 т. при изискуеми 200 т.): публикувана монография, която не е 

представена като основен хабилитационен труд (100 т.); статии и доклади в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация (97,5 т.); статии и доклади в нереферирани списания с научно рецензиране 

или публикувани в редактирани колективни томове (160,67 т.); студии в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (157,5 

т.); публикувана глава от колективна монография (6,67 т.). 

По раздел Д (435 т. при изискуем минимум от 50 т.): 9 цитирания на публикациите 

на кандидата в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация (135 т.); 13 цитирания в монографии и колективни томове с 

научно рецензиране (130 т.); 34 цитирания или рецензии в нереферирани списания с 

научно рецензиране (170 т.); 

По раздел Е (185 т.): ръководство на успешно защитил докторант (40 т.); участие в 

един национален научен или образователен проект (15 т.); участие в три международни 

научен или образователни проекти (60 т.); публикуван (самостоятелно и в съавторство) 
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университетски учебник или учебник, използван в училищната мрежа (50 т.); 

публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в 

училищната мрежа (20 т.). 

Гл. ас. д-р Иван Тодоров заема академичната длъжност „главен асистент” 6 години 

и води лекционни курсове по редица дисциплини: „Макроикономика“; „Сравнителни 

икономически системи“; „Геоикономика“; „Финансово планиране“; „Финансов анализ“; 

„Финанси на международната корпорация“; „Транснационални корпорации“. 

Преценявам, че той притежава необходимия професионален опит и компетентност за 

заемане на академичната длъжност по конкурса.  

 

2. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Научните и практико-приложни приноси в публикациите на кандидата са резултат 

от приложението на съществуващи теории за анализ и решаване на конкретни социално-

икономически проблеми и за обяснение на значими процеси с формулирани изводи и 

препоръки. Те могат да се систематизират в следните направления: 

1. Теоретични основи на европейската икономическа интеграция. 

2. Макрофинансова интеграция на новите страни-членки в Европейския съюз. 

3. Бизнес цикъл и икономически растеж на България в условията на паричен съвет. 

 

3. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки към научната продукция и преподавателската работа на 

кандидата.  

 

4. Заключение 

Оценявам положително научноизследователската и педагогическата дейност на 

гл. ас. д-р Иван Крумов Тодоров и с пълна убеденост предлагам на членовете на 

уважаемото научно жури да гласуват за неговото избиране 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). 

 

14 октомври 2019 г.                                Член на  журито: 

    Варна                                                                     (проф. д-р Стефан Вачков) 



South-West University "Neofit Rilski" 

 

POSITION 

by Prof. Dr. Stefan Minchev Vachkov, Department of Finance at the University of 

Economics in Varna, Member of a Scientific Jury in a Competition for the Academic Post 

“Associate Professor”, announced by the South-West University "Neofit Rilski" in State 

Gazette, Issue No. 52 of 2 July 2019, in accordance with Order No. 1448 of 30 August 2019 of 

the Rector of the South-West University "Neofit Rilski" 

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

production of Chief Assist. Prof. Dr. Ivan Krumov Todorov – Lecturer at the Department of 

Finance and Accounting at the South-West University "Neofit Rilski"  

 

1. Summary of the applicant's scientific production and activities 

The applicant not only fulfills the conditions of Article 24, Paragraph 1 (Items 1, 2a, 3, 4 

and 5) and Article 26, Paragraph 2 of the Law of the development of the academic staff in the 

Republic of Bulgaria, but reports many times more than the minimum required points by groups 

of indicators for occupying the academic position of "Associate Professor": 

Section A - dissertation for the award of educational and scientific degree "doctor" (50 

points); 

Section C - monograph, reviewed by two persons habilitated in the subject of the 

competition (100 points); 

Section D (reported points 597.34; required minimum points 200): published monograph 

not submitted as a main habilitation work (100 points); articles and reports in scientific journals, 

referenced and indexed in world-renowned databases of scientific information (97.5 points); 

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

collective volumes (160.67 p.); studies in scientific publications, referenced and indexed in 

world-renowned databases of scientific information (157.5 points); published chapter of a 

collective monograph (6.67 points); 

Section E (reported points 435; required minimum points 50): 9 citations of the 

candidate's publications in scientific publications, referenced and indexed in world-famous 

scientific information databases (135 points); 13 citations in monographs and peer-reviewed 

collective volumes (130 p.); 34 citations or reviews in non-referenced scientific peer-reviewed 

journals (170 points); 

Section F (185 points reported points): scientific supervision of a successfully defended 
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doctoral student (40 points); participation in a national scientific or educational project (15 

points); participation in three international scientific or educational projects (60 points); a 

published (individually and co-authored) university textbook or textbook used in the school 

network (50 items); published university student book or student book used in the school 

network (20 points). 

Doctor Ivan Todorov has been a Chief Assistant Professor for 6 years and lectures on the 

courses “Macroeconomics”, “Comparative Economic Systems”, “Geo-economics”, “Financial 

planning”, “Financial analysis”, “Finance of International Corporations”, “Transnational 

corporations”. I assess that he has the necessary professional experience and competence to 

hold the academic post in the competition. 

 

2. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the creative 

production submitted for participation in the competition 

The scientific and practical contributions in the candidate's publications are the result of 

the application of existing theories to analyze and solve specific socio-economic problems and 

to explain significant processes with formulated conclusions and recommendations. They can 

be organized in the following directions: 

1. Theoretical foundations of the European economic integration; 

2. Macrofinancial integration of the new Member States in the European Union; 

3. Business cycle and economic growth of Bulgaria under a currency board. 

 

3. Critical notes and recommendations 

I have no critical comments on the applicant's scientific production and teaching. 

 

4. Conclusion 

My assessment about the research and teaching of Chief Assist. Prof. Dr. Ivan Krumov 

Todorov is positive. I strongly suggest that the members of the distinguished scientific jury vote 

for his election to the academic position of Associate Professor in the professional field 3.8 

"Economics", Subject "Finance, money circulation, credit and insurance" (Macro-financial 

integration of the countries from Central and Eastern Europe). 

 

14 October 2019 г.                                                 Member of the Scientific Jury: 

Varna                                                                            (Prof. Dr. Stefan Vachkov) 


