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ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ 

РЕЦЕНЗИЯ 

на представените трудове за участие в конкурс за академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ“, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ., бр. 57/09.07.2021 г. 

Рецензент: проф. д-р Стоян Петков Маринов 

Кандидат: гл. ас. д-р Петър Людмилов Първанов 

1. Кратки биографични данни за кандидата 

Петър Първанов е роден на 26 май 1979 г. През 1997 г. завършва ПМГ 

„Христо Смирненски“, гр. Перник, с профил „биология“. В периода 1999-

2003 г. получава висшето си образование в ЮЗУ "Неофит Рилски", 

придобивайки ОКС „бакалавър“ по специалност „История“, а през 2004 г. 

става „магистър“ по специалност „История“. През 2008 г. се дипломира като 

„магистър“ по специалност „Право“ от ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград. 

През 2012 г. получава ОНС „доктор“ по научна специалност „История и 

археология”. 

Д-р Петър Първанов специализира през 2018г. в Института за древни 

ръкописи Месроп Мащоц (Матенадаран), Ереван, Армения по проект 

(734645) Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe 

and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries, финансиран от Европейския 

съюз по програма „H2020-EU.1.3.3. - Stimulating innovation by means of cross-

fertilisation of knowledge“. По време на специализацията кандидатът 

повишава своята професионална квалификация в различни тематични 

курсове по СДО, организирани от института и изследва трансфера на научни 

знания в района на Черно море. През 2019г. д-р Петър Първанов чете лекции 

на руски език в Държавния университет на Молдова и в Молдовския 

технически университет във връзка с дейности по проект „LMPI”, 
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съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на ЕС, Ключова дейност 2, Развитие 

на капацитет във висшето образование. 

Професионалната кариера на Петър Първанов започва през 2003 г. като 

учител по История в ТМП „Христо Ботев“, гр. Перник. От 2006 г. до 2009 г. 

е хоноруван асистент в катедра „Икономически теории“ към Стопанския 

факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Преподава по дисциплините „Стопанска 

история” и „Европейско икономическо сътрудничество“. От 2009 г. до 2013 

г. Петър Първанов е асистент, а от 2013 г. до настоящия момент е главен 

асистент в катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“. Води лекционни курсове и семинарни упражнения по дисциплините 

„Стопанска история”, “Икономически теории”, „Европейско икономическо 

сътрудничество”, „Външноикономическа политика на България”, 

„Международно публично право“ и др. 

От 2013 г. до настоящия момент д-р Петър Първанов участва като 

изследовател в един национален научен проект, един международен научен 

проект и шест международни образователно-научни проекта: 

1. Проект „Култура на дарителство в сферата на образованието: 

социални, институционални и личностни измерения”, договор № ДФНИ-

К02/12 от 12 декември 2014 г. 

2. Проект (734645) Knowledge Exchange and Academic Cultures in the 

Humanities: Europe and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries, 

(5049389) Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural 

heritage in the cross border area. 

3. Проект (B2.9c.09) Social agri-entrepreneurship for people with 

disabilities in the crossborder area (AGRI-ABILITY), 

4. Проект (573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP ) Licence, 

Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du 

tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan – LMPT. 
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5. Проект (573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) Licence, 

Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la 

protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, 

au Kazakhstan, au Vietnam. 

6. Проект (рег. №2577) “LOFT - LOcal products Festivals and Tourism 

development in cross-border cooperation Greece-Bulgaria. 

7. Проект (2012-I PTI-LEO05-11250) „Трансфер на Европейска 

сертификация за изпълнител на термални процедури“ (Проект THERM 

134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2. 

2. Характеристика на научната и научно-приложната продукция 

на кандидата 

За участие в конкурса гл. ас. д-р Петър Първанов е приложил списък 

на общо 27 публикации, включващи 3 самостоятелни монографии, една 

колективна монография, три глави от колективна монография, две студии, 6 

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

в световноизвестни бази данни с научна информация (от които 5 в 

съавторство), 12 научни статии и доклади (от които 4 в съавторство) 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове. Приемат се за рецензиране 

всички представени публикации. 

Рецензираните публикации са с общ обем 1324 печатни страници със 

структура по видове, показана в таб. 1. Доминира относителният дял на 

монографичните трудове в общия обем публикувани страници (81.80%). 

Приетите за оценка публикации са рецензирани от хабилитирани 

преподаватели и са публикувани в авторитетни научни издания. 
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Таблица № 1 

Вид и обем на рецензираните публикации 

№ Вид на публикациите Брой Номерация в списъка на 

публикациите 

Брой 

страници 

Отн. 

дял в % 

1 Монографии 4 1, 01, 02 и 03 1083 81,80 

2 Статии и доклади, 

публикувани в научни 

издания, реферирани и 

индексирани в 

световноизвестни бази данни 

с научна информация 

4 04, 05, 06, 07, 08, 09 52 3,93 

3 Статии и доклади, 

публикувани в нереферирани 

списания с научно 

рецензиране или 

публикувани в редактирани 

колективни томове 

12 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 

17; 18; 19; 20; 21 

95 7,17 

4 Студии, публикувани в 

нереферирани списания с 

научно рецензиране или 

публикувани в редактирани 

колективни томове 

2 22; 23 55  

4,15 

5 Публикувана глава от 

колективна монография 

3 24, 25, 26 39 2,95 

 Общо 27  1324 100,0 

 

Основният за конкурса монографичен труд „Развитие на световното 

и националното стопанство“, Авангард Прима, С. 2019, ISBN - 978-619-239-

313-7. е с обем от 262 страници, от които 121 са дело на кандидата и не 

повтаря публикации за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор”. Рецензиран е от две хабилитирани лица и е обсъден на катедрен 

съвет на катедра „Икономика“ като монографичен труд, отговарящ на 

условията за придобиване на академичната длъжност „доцент“. В 

монографията д-р Първанов разглежда стопанското развитие на българските 

земи от древността до Втората световна война. Авторът използва развива 

изложението си на базата на сравнителния анализ. В труда се аргументира 

изводът, че стопанските взаимоотношения на древните траки са не само във 

вътрешността на Балканите и с древногръцките колонии, но и че те търгуват 

с държавите от Древния изток. Според автора траките имат развито парично 
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стопанство. Д-р Първанов представя и стопанското развитие на 

средновековните български държави и положението на българите под 

византийска власт. Според него, при заселването си на Долния Дунав те бързо 

развиват търговските си отношения с Византия, а в последствие и със 

страните от Западна Европа, и руските народи. Според автора, в Първата 

българска държава има парична икономика посредством използването на 

чужди монети. Кандидатът твърди, че непосредствено след завладяването им 

от Византия българите запазват стопанското си положение в рамките на 

империята, а когато го изгубват се вдигат на бунтове, като причините за тях 

са икономически. Според д-р Първанов българите под османска власт водят 

стопански живот в общини, аргументирайки твърдението си с икономически 

причини, свързани с изпълнението на повинностите и редовното плащане на 

данъчните задължения. Авторът застъпва тезата, че българите се възползват 

от стопанските проблеми на Османската империя, за да се възродят и 

осъзнаят като нация. След Освобождението, според автора, българското 

стопанско развитие е възходящо, като е повлияно от войните за национално 

обединение. В книгата си д-р Първанов ни представя подкрепен с множество 

факти разказ за стопанското развитие на българите през вековете. 

Останалите трудове на д-р Петър Първанов могат да се групират в 

няколко тематични направления и съдържат теоретико-приложни приноси 

както следва: 

Първо, изследване на дейността на С. С. Бобчев относно полагането на 

основите на висшето икономическо образование в България посредством 

създадения от Бобчев Балкански близкоизточен институт за политически и 

социални науки (Свободен университет) с цел преодоляване на 

икономическата изолация на страната чрез подготвени  кадри за стопанския 

живот на България. (публикации 01, 02, 03, 11, 12, 13, 15).  

Второ, обогатяване на познанието за историческото начало на туризма 

в България като стопански сектор.  Защитава се аргументирано тезата, че в 
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периода между двете световни войни се осъзнава икономическата същност 

на туризма и започва да се води целенасочена политика на държавно и местно 

ниво за неговото масово развитие с цел икономическа изгода. (публикации 

04, 05, 10, 14, 17). 

Трето, интерпретация на съвременната бежанска вълна от Азия към 

Европа на основата на историята на  миграционната политика на Народна 

Република България през 60-те и 80-те години на ХХ в., която е в полза на 

тогавашната национална икономика. (публикации 06, 15). 

Четвърто, изследване на икономическите аспекти на дарителството в 

контекста на социалната икономика и през призмата на заинтересованите 

страни – даряващ, надаряван и общество. (публикации 07, 09, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25). 

Пето, надграждане на разбирането за същността на понятието 

„капитал“ и разкриване на неговия смисъл не само в икономически, но и в 

човешки и социален аспект. Интерпретиране на трансформацията на 

икономическия капитал в социален и обратно. (публикации 08, 26). 

Шесто, аргументиране на взаимовръзката между икономиката и 

правото на институционално и практическо равнище на основата на 

институционалната икономическа теория. (публикации 06,07, 21) 

Публикациите на д-р Петър Първанов го характеризират като 

интердисциплинарен изследовател, който, освен с научните проблеми на 

стопанската история, се занимава и с изследвания в областта на правото и  

съвременната икономика. Интердисциплинарният научно-изследователски 

подход на кандидата е следствие от неговото историческо и юридическо 

образование. В трудовете си д-р Петър Първанов демонстрира умения за 

съчетаване на теоретичните и практико-приложните знания с цел решаване 

на актуални научни проблеми. Част от публикациите са на чужд език в 

различни държави. 

Във всички рецензирани трудове ясно е очертано личното участие на 
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гл. ас. д-р Петър Първанов, което е доказателство, че представените приноси 

са лично дело на автора. 

Посочените в приложената справка 17 документирани цитирания на 

кандидата показват популярността на научните му изследвания: от тях 3 са 

цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и 

колективни томове; 9 са цитирания в монографии и колективни томове с 

научно рецензиране; 5 са цитирания или рецензии в нереферирани списания 

с научно рецензиране. Прави впечатление, че цитиранията са от учени от 

различни научни области, което безспорно показва интердисциплинарния 

характер на изследователската дейност на кандидата. 

3. Критични бележки и препоръки. 

Рецензираните научни трудове дават основание да препоръчаме на 

автора в бъдещата си изследователска и публикационна дейност да разшири 

изследванията си в областта не само на ранната, но и на по-късната история 

на българския туризъм – след Втората световна война. Препоръчително е д-р 

Първанов да задълбочи изследванията си по темата за икономиката на 

дарителството, както и относно трансформацията на различни видове 

капитали, което значително ще допринесе за развитието на стопанско-

историческата и икономическата наука. 

4. Заключение 

Въз основа на направения анализ на научно-изследователската и 

педагогическата дейност на кандидата считам, че гл. ас. д-р Петър Първанов 

отговаря на количествените и качествените изисквания на чл. 24 (1) от 

ЗРАСРБ, чл. 53 (1) от ППЗРАСРБ и чл. 80 (1) Вътрешните правила за 

развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски" , а имено: 

1. Притежава образователна и научна степен „доктор“. 

2. Заемал е академична длъжност „главен асистент“ над 8 години. 
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3. Представил е публикувани оригинални монографични трудове, 

оригинални статии и доклади в специализирани научни издания в областта 

на Стопанската история и Икономическите теории, които не повтарят 

представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. 

4. Отговаря на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 

2, 3, и 5 от ЗРАСРБ. Кандидатът надхвърля над два пъти изискуемия минимум 

от 400 точки с изпълнение по показателите от всички групи (група А- 

постигнати 50 т. при изискуеми 50 т.; група В - постигнати 100 т. при 

необходими 100т.; група Г - постигнати 510,5 т. при изискуеми 200 т.; група 

Д - постигнати 160 т. при изискуеми 50 т.). 

5. Няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните 

трудове на кандидатката. 

С убеденост давам положителна оценка и предлагам гл. ас. д-р Петър 

Първанов да бъде избран на академичната длъжност „доцент” в 

професионално направление 3.8. Икономика (Стопанска история и 

Икономически теории) в ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

 

 

Дата: Рецензент: (п) 

04.10.2021 г. проф. д-р Стоян Маринов 



SOUTHWEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI 

 

REVIEW 

of the submitted works for participation in a competition for the academic position 

"ASSOCIATE PROFESSOR", announced by SWU "Neofit Rilski" in the State 

Gazette, issue. 57 / 09.07.2021 

Reviewer: Prof. Stoyan Petkov Marinov PhD 

Candidate: Chief Assist. Prof. Petar Lyudmilov Parvanov PhD 

1. Brief biography of the candidate 

Petar Parvanov was born on May 26, 1979. In 1997 he graduated from the 

Hristo Smirnenski High School of Natural Sciences and Mathematics, Pernik, with 

a profile in Biology. During the period 1999-2003 he received his higher education 

at SWU "Neofit Rilski", acquiring a bachelor's degree in "History", and in 2004 he 

acquired a master’s degree in History. In 2008 he obtained a master’s degree in Law 

from SWU "Neofit Rilski", Blagoevgrad. In 2012 he received an educational and 

scientific degree "Doctor" in the scientific specialty "History and Archeology". 

In 2018 Petar Parvanov PhD specialized at the Mesrop Mashtots Institute of 

Ancient Manuscripts (Matenadaran), Yerevan, Armenia under project (734645) 

Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the 

Black Sea Region, late 18th - 21st Centuries, funded by the European Union under 

the program H2020- EU.1.3.3. Stimulating innovation by means of cross-

fertilization of knowledge. During the specialization the candidate improved his 

professional qualification in various thematic courses on PGE, organized by the 

institute and researched the transfer of scientific knowledge in the Black Sea region. 



In 2019 Petar Parvanov PhD lectured in Russian at the State University of Moldova 

and at the Moldovian Technical University in connection with activities under the 

LMPI project, co-financed by the EU Erasmus + Program, Key Activity 2, Capacity 

Development in Higher Education . 

Petar Parvanov's professional career began in 2003 as a History teacher at the 

Hristo Botev Technical School of Mining, Pernik. From 2006 to 2009 he was a part-

time assistant in Economic History at the Department of Economic Theories at the 

Faculty of Economics of SWU "Neofit Rilski". He taught Business History and 

European Economic Cooperation. From 2009 to 2013 Petar Parvanov was an 

assistant, and from 2013 until now he is a chief assistant at the Department of 

Economics at the Faculty of Economics of SWU "Neofit Rilski". He conducts lecture 

courses and seminars in the disciplines "Economic History", "Economic Theories", 

"European Economic Cooperation", "Foreign Economic Policy of Bulgaria", 

"International Public Law" and others. 

Since 2013 Petar Parvanov PhD has participated as a researcher in one national 

research project, one international research project and six international educational 

and research projects: 

1. Project "Culture of philanthropy in the field of education: social, 

institutional and personal dimensions", contract № SFSR-K02 / 12 of 12 December 

2014. 

2. Project (B2.9c.09) Social agri-entrepreneurship for people with 

disabilities in the crossborder area (AGRI-ABILITY), 

3. Project (573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP ) Licence, 

Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du 

tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan – LMPT. 

4. Project (573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) Licence, 

Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la 



protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, 

au Kazakhstan, au Vietnam. 

5. Project (рег. №2577) “LOFT - LOcal products Festivals and Tourism 

development in cross-border cooperation Greece-Bulgaria. 

6.  Project (734645) Knowledge Exchange and Academic Cultures in the 

Humanities: Europe and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries, (5049389) 

Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural heritage in the 

cross border area. 

7. Project (2012-I PTI-LEO05-11250) "Transfer of European certification 

for thermal contractor" (Project THERM 134098 LLP 2007 EN LMP) THERM_2 

2. Characteristics of the scientific and scientific-applied work of the 

candidate 

For participating in the competition, Chief Assist. Prof. Petar Parvanov PhD 

has attached a list of a total of 27 publications, including 3 independent monographs, 

one collective monograph, three chapters of a collective monograph, two studies, 6 

articles and reports published in scientific journals, referenced and indexed in world-

renowned databases with scientific information (of which 5 co-authored), in 12 

scientific articles and reports (4 of which co-authored) published in non-peer-

reviewed journals with scientific review or published in edited collective volumes. 

All submitted publications are accepted for review. 

The peer-reviewed publications have a total volume of 1324 printed pages with 

a structure by type, shown in tab. 1. The relative share of monographic works in the 

total volume of published pages dominates (81.80%). 

The publications accepted for evaluation are reviewed by habilitative lecturers 

and are published in authoritative scientific journals. 

 



Table № 1 

Type and volume of peer-reviewed publications 

№ Type of publications Number Numbering in the list of 

publications 

Number 

of pages 

Relative 

share in % 

1 Monographs 4 1, 01, 02, 03 1083 81,80 

2 Articles and reports published in 

scientific journals, referenced 

and indexed in world-renowned 

databases of scientific 

information 

4 04, 05, 06, 07, 08, 09 52 3,93 

3 Articles and reports published in 

non-peer-reviewed journals with 

scientific review or published in 

edited collective volumes 

12 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 

17; 18; 19; 20; 21 

95 7,17 

4 Studies published in non-peer-

reviewed and peer-reviewed 

journals or published in edited 

collective volumes 

2 22; 23 55  

4,15 

5 Published chapter of a collective 

monograph 

3 24, 25, 26 39 2,95 

 Total 27  1324 100,0 

The main monographic work for the competition "Development of the world 

and national economy", Avangard Prima, S. 2019, ISBN - 978-619-239-313-7 has a 

volume of 262 pages, of which 121 are the work of the candidate and do not overlap 

with the publications for obtaining the educational and scientific degree "Doctor". 

The work was reviewed by two habilitative persons and was discussed at the 

Department Council of the Department of Economics as a monographic work, 

meeting the conditions for acquiring the academic position of "Associate Professor". 

In the monograph Parvanov PhD examines the economic development of the 

Bulgarian lands from antiquity to the Second World War. The author develops his 

presentation based on comparative analysis. In the paper the author argues that the 

economic relations of the ancient Thracians were not only in the midland of the 



Balkans and with the ancient Greek colonies, but that they also traded with the 

countries of the Ancient East. According to the author, the Thracians had a 

developed monetary economy. Parvanov PhD also presents the economic 

development of the medieval Bulgarian states and the position of the Bulgarians 

under Byzantine rule. According to him, when they settled on the Lower Danube, 

they quickly developed their trade relations with Byzantium, and later with the 

countries of Western Europe, and the Russian peoples. According to the author, in 

the First Bulgarian State there was a monetary economy through the use of foreign 

coins. The candidate claims that even after their conquest by Byzantium, the 

Bulgarians maintained their economic position within the empire, and when they 

lost it, they revolted, the reasons for which being economic. According to Parvanov 

PhD, the Bulgarians under Ottoman rule led an economic life in municipalities, 

justifying his claim with economic reasons related to the performance of duties and 

regular payment of tax debts. The author argues that the Bulgarians took advantage 

of the economic problems of the Ottoman Empire to revive and establish themselves 

as a nation. After the Liberation, according to the author, the Bulgarian economic 

development was ascending, as it was influenced by the wars for national 

unification. In his book, Parvanov PhD presents a factual description of the 

economic development of Bulgarians over the centuries. 

The other works of Petar Parvanov PhD can be grouped in several thematic 

areas and contain theoretical and applied contributions as follows: 

First, a study of the activities of S. S. Bobchev on laying the foundations of 

higher economic education in Bulgaria through the Balkan Middle East Institute for 

Political and Social Sciences (Free University) established by Bobchev in order to 

overcome the economic isolation of the country through trained personnel for 

business life of Bulgaria. (publications 01, 02, 03, 11, 12, 13, 15). 



Second, enriching the knowledge about the historical beginning of tourism in 

Bulgaria as an economic sector. The thesis that in the period between the two world 

wars the economic essence of tourism was realized and a purposeful policy at the 

state and local level for its mass development for the purpose of economic benefit 

was defended. (publications 04, 05, 10, 14, 17). 

Third, an interpretation of the modern wave of refugees from Asia to Europe 

based on the history of the migration policy of the People's Republic of Bulgaria in 

the 60s and 80s of the twentieth century, which was in favor of the then national 

economy. (publications 06, 15). 

Fourth, the study of the economic aspects of charity in the context of the social 

economy and through the prism of stakeholders – subsidizer, subsidized  and society. 

(publications 07, 09, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25). 

Fifth, upgrading the understanding of the essence of the concept of "capital" 

and revealing its meaning not only in economic but also in human and social aspect. 

Interpretation of the transformation of economic capital into social and vice versa. 

(publications 08, 26). 

Sixth, argumentation of the relationship between economics and law at the 

institutional and practical level on the basis of institutional economic theory. 

(publications 06,07, 21) 

The publications of Petar Parvanov PhD characterize him as an 

interdisciplinary researcher who, in addition to the scientific problems of economic 

history, also deals with research in the field of law and modern economics. The 

interdisciplinary research approach of the candidate is a result of his historical and 

legal education. In his works Petar Parvanov PhD demonstrates skills for combining 

theoretical and practical-applied knowledge in order to solve current scientific 

problems. Some of the publications are in a foreign language in different countries. 



In all peer-reviewed works, the personal participation of Chief Assist. Prof. 

Petar Parvanov PhD is clearly visible, which is convincing proof that the presented 

contributions are the personal work of the author. 

The 17 documented citations of the candidate indicated in the attached 

reference show the popularity of his research, 3 of which are citations or reviews in 

scientific journals, referenced and indexed in world-renowned databases with 

scientific information or in monographs and collective volumes, 9 are citations in 

monographs and collective volumes with scientific review, and 5 are citations or 

reviews in non-peer-reviewed journals with scientific review. It is noteworthy that 

the citations are from scientists from different scientific fields, which undoubtedly 

shows the interdisciplinary nature of the candidate's research. 

3. Critical remarks and recommendations 

The peer-reviewed scientific works give grounds to recommend that the author, 

in his future research and publication, expands his research in the field, focusing not 

only on the early but also on the later history of Bulgarian tourism - after the Second 

World War. It is recommended that Parvanov PhD deepens his research on the 

economics of philanthropy, as well as on the transformation of different types of 

capital, which will significantly contribute to the development of economic history 

and economics. 

4. Conclusion 

Based on the analysis of the research and pedagogical activities of the 

candidate, I believe that Chief Assist. Prof. Petar Parvanov PhD meets the 

quantitative and qualitative requirements of Art. 24 (1) of the Law for the 

development of the academic staff in the Republic of Bulgaria, art. 53 (1) of the 

Regulations for the application of the Law for development of the academic staff in 



the Republic of Bulgaria and art. 80 (1) The internal rules for development of the 

academic staff in SWU "Neofit Rilski", namely: 

1. Holds an educational and scientific degree "Doctor". 

2. He has occupied the academic position of "Chief Assistant" for over 8 

years. 

3. He has presented published original monographs, original articles and 

reports in specialized scientific publications in the field of Economic History and 

Economic Theories, which do not overlap with those presented for obtaining the 

educational and scientific degree "Doctor". 

4. Meets the minimum national requirements under Art. 2 b, para. 2, 3, 

and 5 of the Law for development of the academic staff in the Republic of Bulgaria. 

The candidate declares more than twice of the required points with a required 

minimum of 400 points. His performance on the indicators of all groups is as 

follows: group A - achieved 50 points at required 50 points; group B - achieved 100 

points at required 100 points; group D - achieved 510.5 points at required 200 points, 

group D - achieved 160 points at required 50 points. 

5. There is no legally proven plagiarism in the scientific works of the 

candidate. 

With conviction I give a positive assessment and offer Chief Assist. Prof. Petar 

Parvanov PhD to acquire the academic position "Associate Professor" in the 

professional field 3.8. Economics (Economic History and Economic Theories) at 

SWU "Neofit Rilski". 

 

Date:         Reviewer: (s) 

October 4, 2021              Prof. Stoyan Marinov PhD 


