
 

 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Еленита Великова 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ по ПН 3.8. Икономика (Стопанска история и Икономически теории), 

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

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция, представена от участниците в конкурса 

 

 

I. Кандидати по конкурса 

Единствен кандидат по обявения за нуждите на катедра "Икономика" 

конкурс е гл. ас. д-р Петър Людмилов Първанов, член на академичния състав 

на катедра „Икономика“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

 

II. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

1. Оценка на учебно преподавателската дейност 

От представените документи по конкурса е видно, че д-р Петър Първанов 

се утвърждава като уважаван преподавател с дългогодишен учебно-

педагогически опит. Водил е лекции и семинарни занятия по 6 дисциплини в 

ОКС „бакалавър“ и „магистър“. Осъществил е едномесечна изследователска 

мобилност с цел изследване на научните връзки в Черноморския район в 

Институт за древни ръкописи Месроп Мащоц (Матенадаран) в Ереван, 

Армения и е преподавал в Молдовския държавен университет и Молдовския 

технически университет в Кишинев, Молдова. 

Д-р Петър Първанов работи активно със студентите от всички 

специалности на стопанския факултет, а така също чете лекции и пред 

студентите от специалност „История“ и специалност „Политология“ в ЮЗУ 

„Неофит Рилски“. 

Извън преподавателската си работа кандидатът по конкурса осъществява 

богата дейност, свързана пряко с професионалния му опит. Участва в четири 

международни проекта. Популяризира научните си достижения, изнасяйки 

публични лекции в други университети, научни и обществени организации. 

Дава интервюта пред медиите, свързани с научните му дирения. Участва в 



 

обществени и научни изяви, отразяващи преподавателската му дейност. 

Представените обстоятелства относно учебно-преподавателската работа 

на гл. ас. д-р Петър Първанов и приложените документи показват, че са спазени 

изискванията на чл. 80, ал. 1 и на чл. 84, ал. 2, т. 1 от Вътрешните правила за 

развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски", както и на чл. 24, ал. 

1 от ЗРАСРБ. 

2. Оценка на научноизследователската работа 

След направения преглед на представените от гл. ас. д-р Петър Първанов 

публикации за участие в конкурса могат да се изведат следните констатации: 

 Представени са 27 публикации, чието разпределение е както следва: 1 

колективна монография, 3 самостоятелни монографии, 3 самостоятелни 

глави в колективни монография; 2 студии, 6 статии и доклади в 

публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация; 12 статии и доклади, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове. 

 В структурно отношение преобладават монографиите, студиите, 

статиите и докладите, което е положителна оценка за качеството на 

научните изследвания на кандидатката по конкурса. 

 В съдържателен аспект преимуществено имат научните трудове, които са 

ориентирани към актуални проблеми на Стопанската история и 

Икономическите теории, в стопанското развитие на българите, ранната 

история на българския туризъм, икономическото влияние на трудовата 

миграция върху българската икономика, теоретични изследвания на 

икономическото значение на неикономическите дейности, 

трансформацията на неикономически в икономически капитал и 

обратното. 

 По-голямата част от публикациите са самостоятелни научни трудове. 

 Шест от статиите и докладите са публикувани в чуждестранни издания, 

индексирани в Scopus и Web of Knowledge. 

 Всички публикации са с ISBN или с ISSN и са налични. 

 Публикациите на кандидатката са отразени в общо 17 цитата. От тях 3 са 

в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация или в монографии и колективни томове, 9 в 

монографии и колективни томове с научно рецензиране и 5 са цитирания 

или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране. 

Така представените научни трудове са налични, рецензирани, издадени в 



 

 

престижни издателства или представени на авторитетни научни форуми у нас 

и в чужбина. В количествено и структурно отношение надхвърлят 

минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност 

„доцент“, а като съдържателна характеристика са солиден аргумент за 

заемането й в професионално направление 3.8. Икономика. 

 

 

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

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Приемам представените от д-р Петър Първанов в отделна справка научни 

и практически приноси и ги потвърждавам. Считам, че като най-съществени 

могат да се откроят следните: 

 Приноси с научен характер: 

 Доразвиване и допълване на съществуващи научни възгледи, както и 

добавяне на нови, свързани със стопанското развитие на траките, 

средновековните българи и българите под османска власт; 

 Изцяло нови научни достижения, свързани с развитието на висшето 

икономическо образование в България и историята на българската 

икономическа наука; 

 Изцяло нови научни достижения, свързани с ранната история на 

българския туризъм. 

 Изцяло нови научни достижения, свързани с икономическата 

ефективност на трудовата миграция в НРБ. 

 Нови научно-теоретични концепции за развитието на 

неикономическиските дейности като икономически. 

 Нови научно-теоретични концепции за трансформацията на капитали. 

❖ Приноси с научно-приложен характер: 

 Разкрит, анализиран и оценен е ресурсният потенциал за устойчиво 

туристическо развитие, екологично производство и социално и икономическо 

развитие на Рило-Родопската област; 

 Разкриване на значението за развитие на икономиката на 

благоевградския регион на частните езикови школи; 

 Разработен е набор от правни мерки за превръщането на българския 

туризъм в социално-ориентирана индустрия. 

Приносите на кандидата в теоретичен и прагматичен план са резултат от 



 

задълбочените му изследвания, систематизирано представяне на концепции и 

теории в практическото им отражение, както и събиране и обработка на голямо 

количество емпирични данни. 

Общата констатация, която може да се направи по отношение на научно-

изследователската работа на гл. ас. д-р Петър Първанов е, че напълно 

кореспондира с профила на обявения конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ в ПН 3.8. Икономика (Стопанска история и Икономически 

теории). 

 

 

IV. Критични бележки и препоръки 

Представената информация за научно-изследователската и учебната 

работа на гл. ас. д-р Петър Първанов не предполага сериозни бележки. Бих 

отправила препоръка към кандидата да разшири обхвата на бъдещата си 

изследователска работа като насочи още по-ангажиращо вниманието си към 

проблемните на историческото развитие на социалната икономика и 

трансформацията на капитали. Също така бих препоръчала засилване на 

сътрудничеството и публикационната и дейност с преподаватели от други 

висши училища в страната и чужбина. 

 

 

V. Заключение 

Научните публикации и приносите, които се съдържат в тях, 

преподавателската работа и активната извънаудиторна дейност на кандидата 

Петър Людмилов Първанов го представят като добре подготвен преподавател, 

задълбочен изследовател и завършен специалист в областта на Стопанската 

история и Икономическите теории. Анализът и оценката на неговата 

преподавателска, изследователска и практическа дейност ми дават основание 

за констатацията, че е налице пълно съответствие с изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и Вътрешните правила за развитие на академичния 

състав в ЮЗУ „Неофит Рилски". Петър Първанов притежава ОНС „доктор“, 

заемал е академичните длъжности „асистент“ и „гл. асистент“ повече от 2 

години, осигурена му е нужната преподавателска заетост, има публикуван 

монографичен труд, който е по направлението на обявения конкурс и отговаря 

на минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност 

„доцент“. Това ми дава основание да оценя положително неговата кандидатура 

и да предложа на уважаемите членове на ФС на Стопански факултет към ЮЗУ 



 

 

„Неофит Рилски“ да изберат Петър Людмилов Първанов за „доцент“ в ПН 3.8. 

„Икономика“, научна специалност (Стопанска история и Икономически 

теории). 

 

 

Дата: 05.10.2021 г. Член на журито: 

доц. д-р Еленита Великова 



 

OPINION 

by Assoc. Prof. Dr. Elenita Velikova 

member of a scientific jury in a competition for the academic position 

ASSOCIATE PROFESSOR professional field 3.8. Economics (Economic History 

and Economic Theories), 

announced by SWU "Neofit Rilski" in state newspaper no. 57 / 09.07.2021 

 

 

Subject: scientific, scientific-applied and professional-academic activity and 

production presented by the participants in the competition. 

 

 

I. Candidates for the competition 

The only candidate in the competition announced for the needs of the 

Department of Economics is Ch. Assistant Professor Dr. Petar Lyudmilov Parvanov, 

member of the academic staff of the Department of Economics at SWU "Neofit 

Rilski". 

 

 

II. Summarized data on the scientific production and the activity of 

the candidate 

1. Evaluation of teaching and learning activities 

From the submitted documents for the competition it is evident that Dr. Petar 

Parvanov is established as a respected lecturer with many years of teaching 

experience. He has given lectures and seminars in 6 disciplines in the bachelor's and 

master's degrees. He completed a one-month research mobility to study scientific 

connections in the Black Sea region at the Mesrop Mashtots Institute (Matenadaran) 

in Yerevan, Armenia, and taught at the Moldovan State University and the Moldovan 

Technical University in Chisinau, Moldova. 

Dr. Petar Parvanov works actively with students from all specialties of the 

Faculty of Economics, and also gives lectures to students majoring in "History" and 

"Political Science" at SWU "Neofit Rilski". 



Outside of his teaching work, the candidate in the competition carries out a 

wide range of activities directly related to his professional experience. Participates 

in four international projects. Promotes his scientific achievements by giving public 

lectures at other universities, scientific and public organizations. He gives interviews 

to the media related to his scientific pursuits. Participates in public and scientific 

events reflecting his teaching activities. 

The presented circumstances regarding the teaching work of Ch. Assistant 

Professor Dr. Petar Parvanov and the attached documents show that the requirements 

of Art. 80, para. 1 and of art. 84, para. 2, item 1 of the Internal Rules for Development 

of the Academic Staff at SWU "Neofit Rilski", as well as of Article 24, paragraph 1 

of Law for the development of the academic staff in the Bulgarian Republic. 

2. Evaluation of research work 

After the review of the presented by Ch. Assistant Professor Dr. Petar Parvanov 

publications for participation in the competition The following findings can be 

made: 

 27 publications are presented, the distribution of which is as follows: 1 

collective monograph, 3 independent monographs, 3 independent 

chapters in a collective monograph; 2 studies, 6 articles and reports in 

published in scientific journals, referenced and indexed in world-famous 

databases with scientific information; 12 articles and reports published 

in non-peer-reviewed journals with scientific review or published in 

edited collective volumes. 

 In structural terms, the monographs, studies, articles and reports 

predominate, which is a positive assessment of the quality of the research 

of the candidate in the competition. 

 In terms of content, the scientific works are mainly oriented to current 

issues of economic history and economic theories, in the economic 

development of Bulgarians, the early history of Bulgarian tourism, the 

economic impact of labor migration on the Bulgarian economy, 

theoretical studies of economic significance of non-economic activities, 

the transformation of non-economic into economic capital and vice 

versa. 

 Most of the publications are independent scientific papers. 

 Six of the articles and reports have been published in foreign publications 

indexed in Scopus and the Web of Knowledge. 

 All publications are ISBN or ISSN and are available. 

 The candidate's publications are reflected in a total of 17 citations. Of 

these, 3 are in scientific journals, referenced and indexed in world-



famous databases with scientific information or in monographs and 

collective volumes, 9 in monographs and collective volumes with 

scientific review and 5 are citations or reviews in non-refereed journals 

with scientific review. 

The scientific papers presented in this way are available, peer-reviewed, 

published in prestigious publishing houses or presented at authoritative scientific 

forums at home and abroad. In terms of quantity and structure, they exceed the 

minimum national requirements for holding the academic position of "associate 

professor", and as a substantive characteristic they are a solid argument for holding 

it in the professional field 3.8. Economics. 

 

 

III. Evaluation of the scientific and practical results and contributions 

of the creative production presented for participation in the competition 

I accept the scientific and practical contributions presented by Dr. Petar 

Parvanov in a separate report and confirm them. I believe that the following can be 

singled out as the most important: 

 Contributions of a scientific nature: 

 Further development and supplementation of existing scientific views, as well 

as addition of new ones related to the economic development of the Thracians, 

the medieval Bulgarians and the Bulgarians under Ottoman rule; 

 Completely new scientific achievements related to the development of higher 

economic education in Bulgaria and the history of Bulgarian economic 

science; 

 Completely new scientific achievements related to the early history of 

Bulgarian tourism. 

 Completely new scientific achievements related to the economic efficiency of 

labor migration in the People's Republic of Bulgaria. 

 New scientific and theoretical concepts for the development of non-economic 

activities as economic. 

 New scientific and theoretical concepts for the transformation of capital. 

❖ Contributions of scientific and applied nature: 

 The resource potential for sustainable tourist development, ecological 

production and social and economic development of the Rila-Rhodope region 

has been discovered, analyzed and assessed; 

 Disclosure of the importance for the development of the economy of the 

Blagoevgrad region of the private language schools; 



 A set of legal measures has been developed for the transformation of 

Bulgarian tourism into a socially-oriented industry. 

The candidate's contributions in theoretical and pragmatic terms are the result 

of his in-depth research, systematic presentation of concepts and theories in their 

practical reflection, as well as the collection and processing of a large amount of 

empirical data. 

The general finding that can be made in relation to the research work of Ch. 

Assistant Professor Dr. Petar Parvanov is that it fully corresponds to the profile of 

the announced competition for the academic position of "Associate Professor" in the 

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

 

 

IV. Critical remarks and recommendations 

The presented information about the research and teaching work of Ch. 

Assistant Professor Dr. Petar Parvanov does not suggest any serious remarks. I 

would recommend to the candidate to expand the scope of his future research work 

by focusing even more engagingly on the problematic issues of the historical 

development of the social economy and the transformation of capital. I would also 

recommend strengthening the cooperation and publishing activities with teachers 

from other universities in the country and abroad. 

 

 

V. Conclusion 

The scientific publications and the contributions contained in them, the 

teaching work and the active extracurricular activities of the candidate Petar 

Lyudmilov Parvanov present him as a well-prepared lecturer, in-depth researcher 

and graduate specialist in the field of Economic History and Economic Theories. 

The analysis and evaluation of his teaching, research and practical activities give me 

grounds for the finding that there is full compliance with the requirements of the 

Academic Staff Development Act in the Republic of Bulgaria, the Regulations for 

the implementation of the Academic Staff Development Act in the Republic of 

Bulgaria and the Internal rules for the development of the academic staff at SWU 

"Neofit Rilski". Petar Parvanov holds the educational and scientific degree "Doctor", 

has held the academic positions of "Assistant" and "Chief Assistant" for more than 

2 years published monograph, which is in the field of the announced competition 

and meets the minimum national requirements for the academic position of 

"Associate Professor". Neofit Rilski ”to choose Petar Lyudmilov Parvanov as“ 



Associate Professor ”in the profession general direction 3.8. "Economics", scientific 

specialty (Economic History and Economic Theories). 

 

 

Date: 05.10.2021    Member of the jury: 

Assoc. Prof. Dr. Elenita Velikova 


