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СТАНОВИЩЕ 

 

От  проф.д-р Татяна Хубенова---Делисивкова, 

Институт за икономически изследвания на БАН 

 

Относно: оценка на научно-приложната и професионално-академичната дейност 

и продукция, представена от участник в конкурса за заемане на академичната 

длъжност ДОЦЕНТ/ПРОФЕСОР, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ.“ бр. 

52/02.07.2019 г. за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално 

направление 3.8 Икономика научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит 

и застраховка (Макрофинансова интеграция на страните от Централна и Източна 

Европа)  и Заповед №1448/30.08.2019 г. на Ректора на ЮЗУ “Неофит Рилски” 

Основание за представяне на Становището: член на научно жури конкурс за 

заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ/ПРОФЕСОР, обявен от ЮЗУ „Неофит 

Рилски” в ДВ.“ бр. 52/02.07.2019 г. за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Финанси, парично 

обръщение, кредит и застраховка (Макрофинансова интеграция на страните от 

Централна и Източна Европа) и Заповед №1448/30.08.2019 г. на Ректора на ЮЗУ 

“Неофит Рилски” 

Кандидат в конкурса:  Гл. Ас. д-р ИВАН ТОДОРОВ в СФ на ЮЗУ 

„НЕОФИТ РИЛСКИ“. 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

 

Единственият кандидат в обявения конкурс  е гл. Ас. д-р ИВАН ТОДОРОВ в СФ на 

ЮЗУ „Неофит Рилски“. Има завършена бакалавърска степен в УНСС по 

специалността“МИО“, магистърска степен по специалността „Финанси“ в СФ на ЮЗУ. 

Г-н  д-р Тодоров има защитена образователна и научна степен“Доктор“ в Института за 

икономически изследвания на БАН от  2012 г. по специалността „Финанси, парично 

обръщение, кредит и застраховка“.  

Трудовият му стаж потвърждава последователно следвания от него професионален път 

на преподавател и академичен изследовател областта на финансите, макроикономиката 

и европейската интеграция. От 2008 г. е асистент и от 2013 г. е главен асистент в 

катедра „Финанси и отчетност“  на СФ в ЮЗУ. Провежда семинарни занятия по 

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

интеграция”, „Застраховане“, „Преддипломен стаж на специалност „Финанси““ 

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

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

корпорация“, „Транснационални корпорации“. Наред с учебната си дейност като 

асистент д-р И.Тодоров участва в редица международни, национални и европейски 

проекта. Член е на творчески и професионални съюзи и организации като СУБ, СИБ, 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ ПО ПАРИ И ФИНАНСИ (SUERF) И ATINER И Владее английски, 

немски и руски езици. 

II. Обобщени количествени и качествени данни за научноизследователската и 

педагогическата дейност на кандидата.  
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Кандидатът гл. ас. д-р Иван Тодоров е представил необходимите документи за участие 

в конкурса, включително справка за изпълнението на минималните национални 

изисквания по чл.26 от ЗРАСРБ и Правилника за приложението му и Вътрешните 

правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Съгласно 

изискванията са приложени всички необходими доказателства във връзка със Списъка 

на публикациите, списъка на цитиранията, резюметата на български език и трудовете 

на кандидата.  

Гл. ас. д-р Иван Тодоров има представени 45 публикации, от които по тематиката на 

конкурса и като публикации след последния конкурс, в който той е участвал са 29 

публикации, които по обем и съдържание са напълно в съответствие с тематиката на 

конкурса. В това се включват 7 книги /една самостоятелна монография в две издания с 

качествата на хабилитационен труд, една монография в две издания, глава на 

колективна монография на английски език, публикувана в чужбина, 2 учебника и 1 

участие в съавторствов учебник, както и 18 статии на български език, 3 статии на 

английски език в български издания, 3 статии на английски език, публикувани в 

чужбина, 3 доклада на конференции в България и 5 доклади на конференции в чужбина 

/ от тях 4 доклада са в съавторство/.  

Хабилитационният му труд на тема „Макроикономическа интеграция на страните от 

Централна и Източна Европа в Европейския съюз.“ Като монография отговаря напълно 

на тематиката на конкурса и е представен в две издания с научна редакция. Трудът  

съответства изцяло на тематиката на обявения конкурс, с което отговаря на 

изискванията по показателя В от националните изисквания.  

Кандидатът има 4 статии и студии в научни издания, реферирани и индексирани в 

Scopus и 1 статия реферирана в WEB Sciences, като всички статии и книги са 

публикувани в издания с научно рецензиране. Този актив на творчеството му покрива и 

надхвърля групите от показателите Г и Д от националните изисквания за заемането на 

длъжността. По отношение на цитиранията кандидатът в конкурса е представил 

списъка на 23 публикации, които са цитирани  в 77 публикации , от които 4 Scopus, а 

останалите в монографии, колективни томове с научно рецензиране като публикации 

на български и английски езици у нас и в чужбина, както и в 8 дисертации.  

С представените публикации гл.ас.д-р Иван Тодоров напълно отговаря на 

квалификационния обхват на конкурса и по брой, качество и научни критерии за 
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публикации надхвърля минималните национални изисквания  за заемане на 

академичната длъжност „доцент“.  

III. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представената 

за участие в конкурса творческа продукция 

Запознаването и оценката на представените за конкурса трудове и резултати от 

учебната и научната дейност на доц. д-р Иван Тодоров позволяват да се направи 

извода, че научната последователност, задълбочената аналитичност и творческата  му 

посветеност на изследването и анализа на макроикономически проблеми и тяхната 

конкретност в рамките на макроикономическия анализ и оценката на европейската 

интеграция на България са му позволили да направи сериозни научни изследвания с 

оригинални научни и научно-приложни приноси. 

Това само по себе си е предпоставка и за високото качество на неговата 

преподавателска дейност. Анализът на публикациите разкрива  конкретните приноси на 

кандидата в областта на анализа на макроикономическата конвергенция и стопанския 

растеж в т.ч. с актуална насоченост към широкия обхват от проблеми на стопанския 

растеж, валутно-курсовия режим, функционирането на паричния съвет в България и 

паричната  и финансова интеграция в рамките на ЕС и Еврозоната. 

Гл.ас. д-р Иван Тодоров основателно е групирал научните си приноси в 4 тематични 

групи като е дал предимство на проблематиката, която е обект на анализ в 

монографията, която има характер на хабилитационен труд, в т.ч.. макрофинансовата 

интеграция на новите страни-членки в Европейския съюз,  бизнес цикълът на България 

в условията на паричен съвет и икономическият растеж на България в условията на 

паричен съвет. Научно-приложен е приносът му в областта на систематизиране на 

теоретичните основи на европейската икономическа интеграция и тяхната актуална 

научно-приложна оценка. 

Научните приноси на д-р И.Тодоров са изява на стремежа му да навлиза в нови и 

неизследвани, много важни за икономическото развитие теми, които имат приложно 

значение. Считам, че кандидатът обосновано и достоверно е представил научните 

приноси , които той е постигнал с изследанията си като цяло с цел анализ и оценка на 

съвременните проблеми на икономиката на България. В този смисъл той има приноса с 

разработването на ново знание и дообогатяване на научното направление на 

макроикономическия анализ у нас на примера на изследване на българската икономика 

в условията на интеграция в ЕС. 

От гледна точка на цялостната оценка на научните достойнства и приноси считам, че 

следните научни приноси могат да се очертаят в следните основни направления:: 

На първо място, научен теоретико-методологически принос-на кандидата е 

разкриването на взаимовръзката между развитието на икономическите теории и 

обективните процеси, които охарактеризират съвременната икономическа 
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интеграция в ЕС. По този начин основните му приноси на изследовател на 

съвременните теории за европейска интеграция е ,че на основа на приложния анализ се 

доказва както приложимостта, така и противоречивостта на тези теории и 

възможностите на политиките на национално и наднационално равнище в ЕС.. 

На второ място, научен принос е разкриването на мястото на валутния курс и 

валутнокурсовия режим в системата от макроикономически политики. Представени са 

теоретичните основи на макроикономическото управление в условията на европейска 

икономическа интеграция. Теоретично и емпирично е изследвано 

макроикономическото управление в новите страни- членки на ЕС. Проследени са 

причините и последиците от дълговата криза в Еврозоната. Изведени са препоръки към 

макроикономическото управление в новите страни членки на ЕС, в т.ч. и България.  

На трето място, научно-приложни приноси имат оценките и препоръките на 

гл.ас.Ив.Тодоров по отношение на стопанската политика и нейното усъвършенстване 

на основа на анализа на валутно-курсовите режими, функционирането на Паричния 

съвет и паричната и финансова интеграция в рамките на ЕС след присъединяването на 

страната ни към ЕС. 

Към педагогическите и научно приложните приноси на кандидата също трябва да бъдат 

отбелязани неговите постижения на преподавател. Гл.ас.д-р Иван Тодоров има над 

десетгодишен преподавателски опит. За този период той води семинарни занятия и 

лекции по.широк обхват макроикономически дисциплини в т.ч. Публични финанси”, 

„Финанси на предприятието”, „Европейска интеграция”,“ „Макроикономика“, 

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

„Финансов анализ“ и др. Високата му професионална подготовка е причина и за 

значителния обхват на дейността му в екипи от преподаватели и научна колегия, с 

която той участва в съвместни изследвания и публикации, както и в реализацията на 

университетски научни проекти, европейски и международни проекти и конференции.   

Имам лични впечатления от работата на кандидата от участието му в научни форуми и 

конференции и във връзка с публикационната му дейност в български издания, по-

специално в сп.Икономически изследвания“, в качеството ми на член на 

редколегията.Той притежава висока теоретична и методологическа подготовка и 

подхожда изключително отговорно както към учебните си ангажименти, така и към 

публикациите си, върху които с научна добросъвестност се стреми да отразява 

актуални и дискусионни проблеми. Със системния си подход към преподаването той 

успешно е успявал да отдели внимание и на разработката и публикацията на 2 учебника 

и 1 учебно помагало, както и 1 учебник в съавторство с колеги по макроикономическа 

проблематика. С акцента върху съвременните теоретико-методологически аспекти на 

макроикономическата и европейска проблематика на изследванията той допринася за 

обогатяване на съществуващите знания и за издигане на равнището на преподаване и 

обучение по специалността. 
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Научните и научно-приложни приноси са изцяло заслуга на кандидата, за което 

свидетелства и високият обхват на цитируемостта на неговите публикации от други 

учени и изследователи. 

Критични бележки, препоръки и въпроси Нямам критични бележки към 

представените от кандидата трудове за участие. Позволявам си да препоръчам на .д-р 

Иван Тодоров да продължи усилията си да провежда задълбочени изследвания и да 

систематизира новите тематични и дискусионни направления на икономическия анализ 

в областта на отворената макроикономика и европейската макроикономическа 

проблематика с оглед на полезността на тази специализация в приложно практически 

план. Имам две пожелания и препоръки: 1/ в подкрепа на изследователските  интереси 

на гл.ас. Иван Тодоров му препоръчвам за задълбочи анализът на макроикономическата 

интеграция на България в областта на държавните финанси от гледна точка на 

бъдещото участие на страната ни в Еврозоната с анализ на разходите и ползите. и 2/ 

бих препоръчала на д-р Тодоров да продължи и доразвие в творчеството си 

изследването на бизнес цикъла в контекста на проблемите в макроикономическата 

конвергенция и дивергенция в ЕС и рисковете от асиметрични шокове в рамките на 

функционирането на Еврозоната във връзка с бъдещето участие на България. 

Заключение  

На основа на аналитичния преглед на трудовете и дейността на гл.ас.д-р  Иван 

ТОДОРОВ считам, че той има успешна университетска преподавателска дейност. И 

притежава качествата и достойнствата на ерудиран учен, творчески посветил се на 

анализа на икономическите теории и идейното наследство на представителите на 

световната и българска икономическа мисъл. Той се отличава като задълбочен 

изследовател и експерт с личностно присъствие в научните среди в страната, с участие 

в национални и международни научни и научно-приложни проекти, както и научни 

форуми и семинари в страната и чужбина. Съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗРАСРБ и 

Правилника за прилагането му в ЮЗУ „Неофит Рилски“ гл.ас.д-р Иван ТОДОРОВ 

отговоря напълно на изискванията да заеме академичната длъжност „доцент”.  Давам 

положителната си оценка за цялостната му дейност и творчески резултати . 

Считам, че са налице убедителни основания да препоръчам на уважаемото Научно 

жури уверено и единодушно да присъдим на гл.ас.д-р Иван ТОДОРОВ академичната 

длъжност „доцент” по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Макрофинансова интеграция на 

страните от Централна и Източна Европа) 

София  18.10.2019г.                     Подпис:   

                                  /Член на Научното жури:: Проф.. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова 
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POSITION 

By Prof. Dr. Tatiana Hubenova-Delisivkova 

Economic Research Institute of the Bulgarian Academy of Sciences 

 

Concerning: evaluation of scientific-applied and professional-academic activity and 

production, submitted by a participant in the competition for occupation of the academic 

position ASSOCIATE PROFESSOR, announced by the SWU “Neofit Rilski” in State 

Gazette, Issue 52 / 02.07.2019 in professional field 3.8 Economics, scientific subject 

"Finance, money circulation, credit and insurance" (Macrofinancial integration of the 

countries of Central and Eastern Europe) 

This position has been prepared on the basis of Order No. 1448 of 30 August 2019 of 

the Rector of the SWU “Neofit Rilski”. 

Candidate in the competition:  Ch. Assist. Prof. Dr. Ivan Todorov 

 

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

The only candidate in the announced competition is Ch. Assist. Prof. Dr. Ivan Todorov. 

He holds a bachelor's degree from the University of National and World Economy in the 

subject "International Economic Relations" and a master's degree in the subject "Finance" 

from the SWU. In 2012 Ivan Todorov obtained a doctoral degree from the Economic 

Research Institute of the Bulgarian Academy of Sciences in the scientific subject "Finance, 

Monetary Circulation, Credit and Insurance". 

His work experience has consistently confirmed his professional career as a lecturer and 

academic researcher in the fields of finance, macroeconomics and European integration. Since 

2008 he has been an assistant professor and since 2013 he has been a chief assistant professor 

at the department of Finance and Accounting at the SWU. He holds lectures and seminars in 

the courses of Macroeconomics, Comparative Economic Systems, Geo-economics, Financial 

Planning, Financial Analysis, Finance of International Corporations, Transnational 

Corporations and more. Along with his teaching activities, Dr. Todorov has participated in a 

number of international, national and European projects. He is a member of creative and 

professional unions and organizations such as the Union of the Scientists in Bulgaria, the 

Union of the Economists in Bulgaria, the European Money and Finance Forum (SUERF) and 

the Athens Institute for Education and Research (ATINER). She uses English, German and 

Russian languages. 
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II. Summarized quantitative and qualitative data on the applicant's research and 

pedagogical activity 

The candidate Chief Assistant Professor Doctor Ivan Todorov has submitted the 

necessary documents for participation in the competition, including a report on the fulfillment 

of the minimum national requirements under Article 26 of the Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria. He has enclosed a list of publications, a list of 

citations, abstracts of his publications in English and Bulgarian, all his publications and 

materials of proof. 

Dr. Ivan Todorov has provided thirty-four publications, which in volume and content 

are fully in line with the subject of the competition. This includes: four monographs (three 

own in Bulgarian and one co-authored in English, published abroad); three textbooks (in 

Bulgarian, two own and one co-authored); four studies (all indexed in Scopus, three own and 

one co-authored, three in Bulgarian and one in English); eighteen articles (thirteen 

independent and five in co-authorship, thirteen in Bulgarian and five in English); five reports 

from national and international scientific forums (two in Bulgarian and three in English, three 

own and two in co-authorship). 

His habilitation work is on "Macroeconomic Integration of Central and Eastern 

European Countries in the European Union". It has been presented in two scientific editions. 

The monograph is fully in line with the subject of the announced competition, thus meeting 

the criteria of indicator C of the national minimum requirements. 

The candidate has 5 articles and studies in scientific publications, referenced and 

indexed in Scopus. All of his articles and books have been published in peer-reviewed 

journals. This asset of his work covers and exceeds the groups of indicators D and E of the 

national requirements. The candidate has submitted a list of 77 citations, 6 of which in 

Scopus. 

With the publications provided, Ch. Assist. Prof. Dr. Ivan Todorov fully complies with 

the qualification scope of the competition and exceeds, in number, quality and scientific 

criteria for publications, the minimum national requirements for occupying the academic 

position of "Associate Professor". 

III. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the 

creative production submitted for participation in the competition 

The analysis and evaluation of the publications and the results of the teaching and 

scientific activity of Dr. Ivan Todorov make it possible to conclude that his scientific 

consistency, thorough analyticity and creative dedication to research and analysis of 
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macroeconomic problems and their specificity within macroeconomic analysis and 

assessment of Bulgaria's European integration have enabled him to make serious research 

with original scientific and applied scientific contributions. 

This in itself is a prerequisite for the high quality of his teaching activity. The analysis 

of the publications reveals the specific contributions of the applicant in the field of 

macroeconomic convergence analysis and economic growth, including with a current focus 

on the broad range of problems of economic growth, the exchange rate regime, the 

functioning of the currency board in Bulgaria and monetary and financial integration within 

the EU and the Eurozone. 

Dr. Ivan Todorov has thoroughly grouped his scientific contributions into four thematic 

groups, giving priority to the problems that are the subject of analysis in the monograph with 

the nature of rehabilitation work, including the macrofinancial integration of the new Member 

States in the European Union, the business cycle of Bulgaria under currency board conditions 

and the economic growth of Bulgaria under currency board conditions. His contribution to the 

systematization of the theoretical foundations of European economic integration is scientific 

and applied. 

Dr. Todorov's scientific contributions are an expression of his desire to enter into new 

and unexplored, very important for economic development topics that are relevant. I believe 

that the applicant has justified and faithfully presented the scientific contributions that he has 

made with his research as a whole in order to analyze and evaluate contemporary problems of 

the Bulgarian economy. In this sense, he contributes to the development of new knowledge 

and the refinement of the scientific direction of macroeconomic analysis in Bulgaria, using 

the example of studying the Bulgarian economy in the context of EU integration. 

From the point of view of the overall assessment of the scientific merits and 

contributions, I believe that scientific contributions can be outlined in the following main 

directions: 

First, a scientific theoretical and methodological contribution of the applicant is the 

analysis of the relationship between the development of economic theories and the objective 

processes that characterize contemporary economic integration in the EU. Thus, one of his 

major contributions as a researcher to contemporary theories of European integration is that, 

on the basis of applied analysis, both the applicability and contradiction of these theories and 

policy options at national and supranational level in the EU are proven. 

Second, a scientific contribution is the investigation of the place of the exchange rate 

and the exchange rate regime in the system of macroeconomic policies. The theoretical 
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foundations of macroeconomic management in the context of European economic integration 

are presented. Macroeconomic management in the new EU member states has been studied 

theoretically and empirically. The causes and effects of the Eurozone debt crisis are tracked. 

Recommendations for macroeconomic management in the new EU member states are 

presented. 

Third, scientific and applied contributions are Dr. Todorov's assessments and 

recommendations regarding economic policy and its refinement based on the analysis of 

exchange rate regimes, the functioning of the currency board and the monetary and financial 

integration within the EU after the Bulgaria's accession to the EU. 

The candidate's pedagogical and scientific contributions should also include his teaching 

achievements. Dr. Ivan Todorov has more than 10 years of teaching experience. During this 

period, he conducted seminars and lectures on a broad range of disciplines, including "Public 

Finance", "Corporate Finance", "European Integration", "Macroeconomics", "Comparative 

Economic Systems", "Geo-economics", "Financial Planning", "Financial Analysis" and more. 

His high professional competence is also a reason for the considerable scope of his activity in 

teams of teachers and scientists, with which he participates in joint research and publications, 

as well as in the implementation of university research projects, European and international 

projects and conferences. 

I have personal impressions of the candidate's work from his participation in scientific 

forums and conferences and in connection with his publishing activities in Bulgarian journals, 

in particular in the "Economic Studies" journal, where I am a member of the editorial board. 

Dr. Todorov has a high theoretical and methodological background and is extremely 

responsible to both his teaching engagements and his publications, where he seeks to reflect 

current and debatable issues with scientific conscientiousness. With his systematic approach 

to teaching, he has published 2 own textbooks and 1 co-authored textbook. With the emphasis 

on contemporary theoretical and methodological aspects of macroeconomic and European 

research issues, he contributes to enriching existing knowledge and raising the level of 

teaching and training in the subject. 

The scientific and applied contributions are entirely to the merit of the candidate, as 

evidenced by the high volume of citations of his publications by other scholars and 

researchers. 

IV. Critical notes, recommendations and questions 

I have no critical notes on the works submitted by the applicant for participation in the 

competition. I would recommend Dr. Ivan Todorov to continue his efforts to carry out in-
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depth research and to systematize the new thematic and discussion areas of economic analysis 

in the field of open macroeconomics and European macroeconomic issues in view of the 

usefulness of this specialization in applied and practical terms. I have two wishes and 

recommendations: 1/ In support of the research interests of Dr. Ivan Todorov, I recommend 

him to deepen the analysis of the macroeconomic integration of Bulgaria in the field of public 

finances in terms of the future participation of our country in the Eurozone with a cost-benefit 

analysis; and 2/ I would recommend Dr. Todorov to continue and further develop in his work 

the study of the business cycle in the context of the problems of macroeconomic convergence 

and divergence in the EU and the risks of asymmetric shocks in the framework of the 

functioning of the Eurozone regarding the future participation of Bulgaria. 

V. Conclusion 

Based on the analytical review of the works and activities of Dr. Ivan Todorov I believe 

that he has a successful university teaching activity and possesses the qualities and merits of 

an erudite scientist, creatively devoted to the analysis of economic theories and the heritage of 

the representatives of the world's and Bulgarian economic thought. He distinguishes himself 

as an in-depth researcher and expert with a personal presence in the scientific circles in 

Bulgaria, with participation in national and international scientific and applied projects, as 

well as scientific forums and seminars in Bulgaria and abroad. According to Article 29, 

Paragraph 3 of the Law on the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria, 

Ch. Assist. Prof. Dr. Ivan Todorov fully meets the requirements to take the academic position 

of "Associate Professor". I give my positive assessment of his overall activity and creative 

results. 

I recommend that the honorable scientific jury confidently and unanimously award Ch. 

Assist. Prof. Dr. Ivan Todorov the academic position of ASSOCIATE PROFESSOR in 

professional field 3.8 Economics, scientific subject "Finance, money circulation, credit and 

insurance" (Macrofinancial integration of the countries of Central and Eastern Europe). 

Sofia, 18 October 2019                    Signature:  

                                                         /Prof. Dr. Tatiana Hubenova-Delisivkova/ 


