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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев 

 

катедра „Финанси“, Факултет по икономика и управление при Висше училище по 

агробизнес и развитие на регионите  – гр. Пловдив, 

 

член на научно жури в конкурс 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), обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград в 

Държавен вестник, бр. 52/02.07.2019 г. 

 

Становището е изготвено съгласно Заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

гр. Благоевград №1448 от 30.08.2019 г. на основание чл. 4, ал. 2 от ЗРАСРБ и Решение 

на ФС на Стопански факултет (Протокол №45/30.08.2019 г.). 

 

Единствен кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ за 

нуждите на катедра „Финанси и отчетност“ към Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ – гр. Благоевград е гл. ас. д-р Иван Крумов Тодоров. Представените от него 

материали и документи съответстват напълно на изискванията на обявения конкурс. 

 

1. Кратки биографични данни 

Главен асистент д-р Иван Крумов Тодоров е роден на 27 януари 1977 година в гр. 

Благоевград. Висшето си образование завършва в УНСС – гр. София, където през 2000 

година придобива образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по 

специалност „МИО“, а през 2006 година придобива образователно-квалификационната 

степен „магистър“ по специалност „Финанси“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. 

Благоевград.  

Той започва научно-преподавателската си работа като „асистент“ в „Колеж по 

туризъм“ – гр. Благоевград през 2005 година. От 2008 година е назначен като „асистент“ 

в катедра „Финанси и отчетност“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

гр. Благоевград, към която от 2013 година заема академичната длъжност „главен 

асистент“. На 24 февруари 2012 година защитава дисертация на тема: „Макрофинансова 
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специфика на интеграцията на България в Европейския съюз“ и придобива 

образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Финанси, парично 

обръщение, кредит и застраховка“. 

В момента гл. ас. д-р Иван Тодоров продължава да работи в ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

– гр. Благоевград, където провежда лекции по учебните дисциплини „Макроикономика“, 

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

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

корпорации“. Провеждал е семинарни занятия и по дисциплините „Публични финанси“, 

„Финанси на предприятието“, „Европейска интеграция“, „Застраховане“ и др. Научните 

му интереси са насочени към изследване на проблемите, свързани с 

макроикономическата интеграция на източноевропейските държави в ЕС, с 

цикличността на българската икономика и макроикономическите политики, чрез които 

може да се стимулира икономическия растеж. Владее английски, немски и руски езици. 

 

2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът гл. ас. д-р Иван Тодоров участва в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ със следните публикации: 

 Монографии - 4 броя; 

 Студии - 4 броя; 

 Статии – 22 броя; 

 Научни доклади - 17 броя; 

 Учебници - 3 броя. 

От тях 1 монография, 1 студия, 7 статии и 9 научни доклада са публикувани на 

английски език, а останалите 32 публикации са на български език. В 32 от публикациите, 

включително 3 от монографиите, гл. ас. д-р Иван Тодоров е самостоятелен автор, а 18 от 

тях са написани в съавторство. Голяма част от научните студии и статии на кандидата за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ са публикувани в реномирани български 

списания, сред които „Икономическа мисъл“, „Икономически изследвания“, 

„Икономически и социални алтернативи“, „Икономика и управление“ и др. с научно 

рецензиране, както и в авторитетни международни специализирани научни издания. Пет 

от научните публикации на автора са публикувани в реферирани и индексирани в 

наукометричната база данни Scopus научни издания с присъден импакт фактор. 

Количеството и качеството на научната продукция на кандидата съответства 

напълно на минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност 
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„доцент“. Не открих плагиатство в представените от него научни публикации. Спазени 

са изискванията на чл. 80 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.  

 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 

цитирания)  

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент“ е представил три 

справки за цитиранията на негови публикации от други автори. Шест от тях са цитирани 

в 9 научни труда на български и чуждестранни автори, публикувани в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, десет 

от публикациите на участника в конкурса са цитирани в 13 монографии и колективни 

томове с научно рецензиране, а седемнадесет от тях са цитирани в 34 научни труда, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране. 

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност 

През последните няколко учебни години гл. ас. д-р Иван Тодоров провежда лекции 

по дисциплините „Макроикономика“, „Сравнителни икономически системи“, 

„Геоикономика“, „Финансов анализ“, „Финанси на международната корпорация“ и др. в 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград. Във връзка с осъществяването на 

преподавателската си дейност той е разработил самостоятелни лекционни курсове, 

учебници и учебни помагала, предназначени за обезпечаване процеса на обучение на 

студентите. 

 

4.2. Научна и научно приложна дейност 

В научно отношение развитието на гл. ас. д-р Иван Тодоров е успешно. Той е 

представил хабилитационен труд на тема: „Макроикономическа интеграция на страните 

от Централна и Източна Европа в Европейския съюз“. Първото му издание е от 2015 

година и е с обем от 157 страници. През 2019 година монографията е публикувана под 

същото заглавие като второ издание и е с обем от 229 страници. Тя е изградена от 

въведение, три глави и заключение. Във въведението са формулирани целта, задачите и 

методологията на научното изследване. В глава първа авторът е представил от 

теоретична гледна точка проблемите, свързани с европейската икономическа интеграция 

в основните ѝ направления. В глава втора са анализирани в теоретичен и практико-
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приложен план степента на изпълнение на Маастрихтските критерии, търговската, 

финансовата и макроикономическата интеграция на новите страни членки на ЕС и 

синхронизацията на техните икономически цикли с тези на страните членки на 

Еврозоната. В глава трета са разкрити спецификите на българската макроикономическа 

интеграция в ЕС в условията на валутен борд, готовността на България за приемане на 

еврото като национална валута и възможностите за пълноправното ѝ членство в 

Еврозоната. В заключението са формулирани най-важните изводи и обобщения от 

монографичното изследване. 

От участника в конкурса за „доцент“ е представена и втора монография, която не е 

основен хабилитационен труд. Тя е озаглавена „Растежът и цикличността на българската 

икономика в условията на паричен съвет“. Издадена е два пъти – през 2017 и през 2019 

година. Монографията има ярко изразен практико-приложен характер. В нея са 

изследвани проблемите на растежа и цикличността на българската икономика в 

условията на валутен борд. Авторът е формулирал и редица препоръчителни 

макроикономически политики, насочени към стимулиране на растежа и минимизиране 

на цикличните колебания в икономиката на България. 

Прави впечатление, че изследванията на автора са концентрирани в следните 

основни области, които съответстват напълно на профила на обявения конкурс: 

 изясняване на отделни аспекти и направления на международната икономическа 

интеграция в рамките на Европейския съюз (номера 5, 12, 13, 14, 20, 21, 29, 30, 47 

от списъка с публикациите); 

 систематизиране на проблемите, свързани с растежа и цикличността на 

икономиката и детерминантите, които ги предопределят (номера 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24, 

25, 26, 38, 39, 41, 42, 50 от списъка с публикациите); 

 разкриване особеностите на паричния съвет и възможностите за членство на 

България в Еврозоната (номера 9, 10, 22, 37 от списъка с публикациите); 

 изследване на причините за глобалната дългова криза и последиците ѝ върху 

икономическото развитие (номера 15, 16, 28, 31, 32 от списъка с публикациите). 

Участникът в конкурса за заемането на академичната длъжност „доцент“ е 

представил своя авторски учебник „Сравнителни икономически системи“, издаден през 

2014 година. В него са очертани основните разновидности на икономическите системи и 

са систематизирани особеностите на валутните режими и валутните зони. Той е автор и 

на учебното пособие „Макроикономика. Лекционен курс“, публикувано през 2016 

година. В него са представени сполучливо основните теоретични постановки за 
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същността, целите, мерките и инструментите на макроикономическата политика, за 

ролята и значението на икономическия растеж, за същността и особеностите на бизнес 

цикъла, за спецификите на провежданите фискална и парична политики и за възгледите 

на основните икономически школи относно същността и обхвата на европейската 

икономическа интеграция. 

Гл. ас. д-р Иван Крумов Тодоров е активен участник в един национален 

образователен проект, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2007-2013 година и в три международни научно-изследователски проекта. Той 

е бил научен ръководител на един успешно защитил докторант. Член е на редакционните 

съвети на списанията „International Journal of Management, Economics and Social 

Sciences”, „Scholedge International Journal of Business Policy & Governance“ и „Torun 

International Studies”. 

 

4.3. Приноси 

От прегледа на публикациите и справката за приносите на гл. ас. д-р Иван Тодоров 

може да се обобщи, че най-важните научни приноси на кандидата са следните: 

1. В хабилитационния труд е извършено систематизиране на основните теоретични 

постановки, свързани с процеса на задълбочаване на  европейската икономическа 

интеграция; 

2. В него са анализирани спецификите на макрофинансовата интеграция на новите 

страни-членки в Европейския съюз; 

3. Изследвани са особеностите на макроикономическата политика на България в 

условията на паричен съвет и са формулирани препоръки за повишаване на нейната 

ефективност в процеса на присъединяването на страната към ERM II и Еврозоната; 

4. В монографията, която не е основен хабилитационен труд, е извършено 

емпирично изследване на динамиката и промените в структурата на БВП на България в 

условията на паричен съвет; 

5. Анализирани са състоянието и динамиката на бизнес цикъла на България в 

условията на паричен съвет. 

 

5. Оценка на личния принос на кандидата 

На базата на посоченото по-горе може да се направи заключението, че научните 

изследвания на гл. ас. д-р Иван Тодоров допринасят за развитието на икономическата 

теория в практико-приложен аспект, като я допълват с нови области на изследване. 
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6. Критични бележки и препоръки 

Вместо да отправям критични бележки към кандидата, му препоръчвам да 

задълбочи изследванията си в областта на икономическата и финансовата теория и 

политика, както и да продължи да развива успешно публикационната си дейност у нас и 

в чужбина. 

 

7. Заключение 

Със своята научна и преподавателска дейност гл. ас. д-р Иван Тодоров се доказва 

като изявен учен и изследовател и отговаря напълно на критериите на ЗРАСРБ и 

Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

Благоевград. Това ми дава основание да предложа с пълно убеждение на уважаемите 

членове на Научното жури гл. ас. д-р Иван Крумов Тодоров да бъде избран за 

“доцент” по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 

„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. 

 

 

гр. Свищов    Изготвил становището: ......................................... 

10.10.2019 г.            (доц. д-р Бисер Кръстев) 
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POSITION 

 

by Assoc. Prof. Bisser Yordanov Krastev, PhD 

 

Department of Finance, Faculty of Economics and Management, 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), announced by the South-West University "Neofit Rilski" in State Gazette, Issue No. 

52 of 2 July 2019 

 

The Position was prepared in accordance with Order No. 1448 of 30 August 2019 of the 

Rector of the South-West University "Neofit Rilski" on the basis of Article 4, Paragraph 2 of 

the Law of the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria and Resolution 

of the Faculty Council of the Faculty of Economics (Protocol No. 45 of 30 August 2019). 

 

The only applicant in the competition for the academic post “Associate Professor“ at the 

Department of Finance and Accounting of the Faculty of Economics of the South-West 

University "Neofit Rilski" is Chief Assist. Prof. Dr. Ivan Krumov Todorov. The publications 

and the documents submitted by the applicant completely meet the requirement of the 

announced competition. 

 

1. Brief biography of the applicant 

Ivan Krumov Todorov was born on 27 January 1977 in Blagoevgrad. In 2000 he obtained 

an education and qualification degree “Bachelor” in the subject “International Economic 

Relations” from the University of National and World Economy in Sofia and in 2006 he 

acquired an education and qualification degree “Master” in the subject “Finance” from the 

South-West University "Neofit Rilski" in Blagoevgrad. 

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

Tourism in Blagoevgrad in 2005. In 2008 he became an assistant professor at the Department 

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

Rilski, where in 2013 he took the academic post „chief assistant professor“. On 24 February 
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2012 Ivan Todorov defended a dissertation entitled „Macrofinancial Specificity of the 

Integration of Bulgaria in the European Union“ and obtained the education and scientific degree 

„Doctor“ in the scientific subject “Finance, Money Circulation, Credit and Insurance“. 

At present Chief Assist. Prof. Dr. Ivan Todorov continues his career at the South-West 

University "Neofit Rilski" in Blagoevgrad, where he lectures on the courses 

„Macroeconomics“, „Comparative Economics Systems“, „Geo-economics“, „Financial 

Planning“, „Financial Analysis“, „Finance of International Corporations“ and „Transnational 

Corporations“. He has also conducted seminars on the courses „Public Finance“, „Corporate 

Finance“, „European Integration“, „Insurance“ and others. The scientific interests of Chief 

Assist. Prof. Dr. Ivan Todorov are related to the macroeconomic integration of the countries of 

Central and Eastern Europe in the EU, the cyclical recurrence of the Bulgarian economy and 

macroeconomic policies aiming to encourage economic growth. He uses English, German and 

Russian languages. 

 

2. General description of the applicant’s publications 

The applicant Chief Assist. Prof. Dr. Ivan Todorov participates in the Competition for the 

academic post “Associate Professor“ with the following publications: 

 4 Monographs; 

 4 Studies; 

 22 Journal Articles; 

 17 Conference reports; 

 3 textbooks for students. 

Among these, 1 monograph, 1 study, 7 articles and 9 conference reports are in English, 

and the remaining 32 publications are in Bulgarian. In 32 publications, including 3 monographs, 

Chief Assist. Prof. Dr. Ivan Todorov is the only author, and the remaining 18 publications are 

co-authored. A big part of the scientific studies and articles of the applicant for the academic 

post “Associate Professor” were published in reputable peer-reviewed Bulgarian journals, such 

as „Economic thought“, „Economic studies“, „Economic and social alternatives“, „Economics 

and management“, as well as in renowned international specialized scientific journals. Five of 

the applicant’s publication appear in the scientific database Scopus. 

The quantity and the quantity of the scientific publications of the applicant entirely 

correspond to the minimum national standards of the academic post „Associate Professor“. I 

did not found any plagiarism in the applicants’ publications. The requirements of Article 80 of 
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the Internal Regulations for the development of the academic staff in the South-West University 

"Neofit Rilski" are kept.  

 

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

The candidate for the academic position of Associate Professor has provided three lists 

of citations of his publications by other authors. Six of the publications have been cited in 9 

scientific works of Bulgarian and foreign authors, published in scientific publications, 

referenced and indexed in world-famous databases of scientific information. Ten of the 

publications have been cited in 13 monographs and collective volumes with scientific review. 

Seventeen publications have been cited in 34 scientific papers published in non-refereed 

journals of peer-reviewed science. 

 

4. General characteristics of the applicant's activities 

4.1. Educational and pedagogical activity 

During the last few academic years Chief Assistant Professor Ivan Todorov holds lectures 

in the fields of Macroeconomics, Comparative Economic Systems, Geo-economics, Financial 

Analysis, International Corporation Finance and others at the South-West University "Neofit 

Rilski" - Blagoevgrad. In connection with his teaching activities, he has developed lecture 

courses, textbooks and teaching aids designed to provide the students’ learning process. 

 

4.2. Scientific and applied scientific activity 

In scientific terms, the development of Chief Assistant Professor Doctor Ivan Todorov 

has been successful. He has submitted a habilitation work entitled "Macroeconomic integration 

of the Central and Eastern European countries in the European Union". Its first edition is from 

2015 and has a volume of 157 pages. In 2019, the monograph was published under the same 

title as a second edition and has a volume of 229 pages. It is made up of an introduction, three 

chapters and a conclusion. The introduction sets out the objective, the tasks and the 

methodology of the research. In chapter one, the author has presented, from a theoretical point 

of view, the problems associated with European economic integration in its main areas. In 

Chapter Two, the degree of fulfillment of the Maastricht criteria, the commercial, financial and 

macroeconomic integration of the new EU Member States and the synchronization of their 

economic cycles with those of the Eurozone Member States are analyzed in theoretical and 

practical terms. Chapter three reveals the specifics of Bulgaria's macroeconomic integration in 

the EU under the conditions of a currency board, Bulgaria's readiness to adopt the euro as its 
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national currency, and its chances for full membership in the Eurozone. In the conclusion, the 

most important inferences of the monographic study are formulated. 

The participant in the competition for "associate professor" has also presented a second 

monograph, which is not a main habilitation work. It is entitled "The Growth and the Cyclical 

Recurrence of the Bulgarian Economy under a Currency Board Arrangement". It was released 

twice - in 2017 and in 2019. The monograph has a pronounced practical and applied character. 

It examines the problems of growth and cyclicality of the Bulgarian economy under the 

conditions of a currency board. The author has formulated a number of recommended 

macroeconomic policies aimed at stimulating growth and minimizing cyclical fluctuations in 

the Bulgarian economy. 

It is noteworthy that the author's research is concentrated in the following main areas, 

which fully correspond to the profile of the announced competition: 

 clarification of individual aspects and directions of international economic integration 

within the European Union (numbers 5, 12, 13, 14, 20, 21, 29, 30, 47 from the list of 

publications); 

 systematization of the problems related to the growth and cyclicality of the economy and 

the determinants that predetermine them (numbers 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24, 25, 26, 38, 39, 41, 42, 

50 in the list of publications); 

 analysis of the peculiarities of the currency board and the possibilities for Bulgaria's 

membership in the Eurozone (numbers 9, 10, 22, 37 from the list of publications); 

 exploration of the causes of the global debt crisis and its effects on economic development 

(numbers 15, 16, 28, 31, 32 in the list of publications). 

The participant in the competition for the academic position "Associate Professor" has 

provided his textbook "Comparative Economic Systems", published in 2014. The text book 

outlines the main varieties of economic systems and systematizes the peculiarities of currency 

regimes and currency zones. Ivan Todorov is also the author of the textbook 

“Macroeconomics”, published in 2016. It presents successfully the basic theoretical 

assumptions about the nature, objectives, measures and instruments of macroeconomic policy, 

about the role and importance of economic growth, about the nature and features of the business 

cycle, about the specifics of fiscal and monetary policies and about the views of the main 

economic schools on the nature and scope of European economic integration. 

Ivan Todorov is an active participant in a national educational project funded under the 

Operational Program Human Resources Development 2007-2013 and in three international 
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research projects. He was the scientific supervisor of a successfully defended PhD student. He 

is a member of the editorial boards of the journals „International Journal of Management, 

Economics and Social Sciences”, „Scholedge International Journal of Business Policy & 

Governance“ and „Torun International Studies”. 

 

4.3. Contributions 

From the review of the publications and the report on the contributions of Ivan Todorov 

one can summarize that the most important scientific contributions of the candidate are as 

follows: 

1. In the habilitation work, the basic theoretical statements related to the process of 

deepening of the European economic integration have been systematized; 

2. It analyzes the specifics of the macrofinancial integration of the new Member States in 

the European Union; 

3. The peculiarities of Bulgaria's macroeconomic policy in the currency board are 

examined and recommendations are made for increasing its effectiveness in the process of the 

country's accession to ERM II and the Eurozone; 

4. In the monograph, which is not a main habilitation work, an empirical study of the 

dynamics and changes in the structure of the GDP of Bulgaria in the currency board was carried 

out; 

5. The state and dynamics of the business cycle of Bulgaria under a currency board are 

analyzed. 

 

5. Assessment of the applicant's personal contribution 

On the basis of the above, it can be concluded that the research of Ivan Todorov 

contributes to the development of economic theory in a practical and applied aspect, 

supplementing it with new fields of research. 

 

6. Critical notes and recommendations 

Instead of making critical remarks to the applicant, I recommend that he deepen his 

studies in the field of economic and financial theory and policy, as well as continue to 

successfully develop his publishing activities in Bulgaria and abroad. 

 

7. Conclusion 
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With his scientific and teaching activities Chief Assistant Professor Doctor Ivan Todorov 

has proven himself as a distinguished scientist and researcher and fully complies with the 

criteria of the Law of the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria and the 

Internal Rules for the Development of the Academic Staff at the South-West University "Neofit 

Rilski" - Blagoevgrad. This motivates my decision fully convinced to recommend to the 

honorable members of the Scientific Jury, Chief Assistant Professor Doctor Ivan Krumov 

Todorov to be elected “Associate Professor” in the professional field 3.8. Economics, 

scientific subject “Finance, Money Circulation, Credit and Insurance”. 

 

 

Svishtov      Signature: ......................................... 

10 October 2019     (Assoc. Prof. Dr. Bisser Krastev) 


