
                                                                    До 

                                                                    Председателя на научното жури 

                                                                    за избор на „доцент” 

                                                                    към ВУЗФ – София 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, професионално 

направление 3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, парично 

обращение, кредит и застраховка (финансови пазари на недвижими 

имоти)”, публикуван в Държавен вестник, бр.80 от 16 октомври 2015г. 

 

Рецензент: проф. д. ик. н. Методи Христов, с научна специалност 

„Финанси, парично обращение, кредит и застраховка”,  определен със  

Заповед № 10/26.01.2016г. на Ректора по ВУЗФ – София  и  решение на 

Научното жури от 26.01.2016г. 

Рецензията е съставена в съответствие с изискванията на: 

1. Закона за  развитието на академичния състав в Република     

    България;  

2. Правилника за прилагане  на закона за развитието на академичния  

    състав в Република България и 

3. Правилника за условията и реда за заемане на академични   

    длъжности във   ВУЗФ. 

 

При написването на рецензията са използвани следните материали, 

депозирани от единствения кандидат в конкурса: 

1. Автобиография. 

2. Копие от дипломата за „Доктор”. 

3. Справка за публикациите на кандидата след получаване на 

дипломата за „Доктор” – 19 бр., от които: 

•  монографии – 1 бр. – приета за рецензиране; 

•  студии – 1 бр. – приета за рецензиране; 

•  съавторство в книги – 4 бр. – не са приети  за рецензиране,  

поради връзка с темата на докторската дисертация или 

дублиране с посочени научни доклади;  

• научни доклади – 13 бр. - приети за рецензиране само 7 бр., 

тъй като останалите са свързани с докторската дисертация. 

4. Справка за преподавателската натовареност. 

5. Електронен вариант на презентация по “Електронни борси”. 

6. Справка за постиженията (научните и практикоприложните 

приноси). 

7. Справка за констатираните цитирания на публикации. 
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І. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА ЕДИНСТВЕНИЯ 

КАНДИДАТ ПО КОНКУРСА 

 

 Д-р Маню Тодоров Моравенов е роден в гр. Пловдив през 1970г. 

Своите образователни магистърски степени придобива по икономика в 

УНСС, София през периода 1991-1995г. и по информатика в СУ „Климент 

Охридски”, София през периода 2004-2007г. През 2007г. получава 

образователната и научна степен „Доктор”. Той заема множество основни 

ръководни и изпълнителски длъжности в рамките на множество Съвети на 

директорите (председател,  изпълнителен директор, член), към които 

спадат „ФеърПлей Пропъртис”- АД със специална инвестиционна цел, 

„Фоукал Пойнт Инвестмън” – АД инвестиционен посредник, „СФБ 

Капиталов пазар” АД, „Смол Ентърпрайзис Инвестмън Фънд” ЕАД и др. 

 Кандидатът и в настоящия момент е  Председател на асоциацията на 

дружествата със  специална инвестиционна цел, член на Националната 

комисия по корпоративно управление, член на Комисията по етика към 

българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и пр. 

 

IІ. ПОКРИТИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” 

 

От изброените по-горе нормативни документи се установява, че за 

избирането на един кандидат за академичната длъжност „доцент” той трябва 

да покрива следните задължителни изисквания: п ъ р в о, да притежава 

образователна и научна степен „доктор”, в т о р о, в продължение най-

малкото на две академични години да е бил асистент, преподавател 

(включително хоноруван)  или да е бил  специалист в практиката и  т р е т о,   

да има публикуван монографичен труд. За покритието на тези изисквания от 

д-р Маню Тодоров Моравенов могат да се правят изводи от следващото 

изложение. 

 

2.1. Придобита  образователна и научна степен „доктор” 

 

Д-р Маню Тодоров Моравенов притежава образователната и научна 

степен „доктор” по научната специалност  „Финанси, парично обръщение, 

кредит и застраховка”. Това е резултат на разработен и защитен докторски 

труд на тема „Капиталовият пазар – развитие, състояние, перспективи” и 

одобрение от ВАК чрез диплома №31061 от 05.02.2007г.  

На тази основа може да се твърди, че д-р Маню Тодоров 

Моравенов  отдавна е покрил това условие за заемане на академичната 

длъжност „доцент”. 
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2.2. В продължение най-малкото на две академични години да е бил 

асистент, преподавател (включително хоноруван)  или специалист в 

практиката 

 

Д-р Маню Тодоров Моравенов започва работа като хоноруван  

преподавател към Учебен съвет по  „Финанси” на ВУЗФ  още през 

учебната 2010/2011г. Без прекъсване той продължава тази своя 

преподавателска работа и през учебната 2015/2016г. Това означава,че по 

отношение на това основно изискване за заемане на академичната 

длъжност „доцент” той има хонорувана преподавателска ангажираност не 

през 2 (две), а през 6 (шест) години. Тази ангажираност е свързана с 

преподаването на една от водещите учебни дисциплини за обучаваните 

студенти във ВУЗФ, София – „Електронни борси”. От служебната бележка, 

съпровождаща документацията по обявения конкурс се установява обаче, 

че хорариума през тези години е бил за периода от учебната 2010/2011г. до 

учебната 2014/2015г. по 30 учебни часа годишно, а през 2015/2016г. – 50 

учебни часа, т.е., че общо за този период от време той има само 200 часа.  

Преподавателската заетост на д-р Маню Тодоров Моравенов  е 

съпроводена още и с подготовката и използването на подходящо оформена 

мултимедийна презентация на изучавания материал по дисциплината 

„Електронни борси”. Тази презентация покрива общоприетите стандарти, 

отнасящи се до въпросите, които третира и начина за тяхното логично, 

последователно и изчерпателно представяне. Все още обаче кандидатът за 

„доцент” няма самостоятелно издадено учебно пособие (учебник или учебно 

помагало) по въпросната дисциплина, но това едва ли ще представлява 

сериозен проблем в неговата бъдеща преподавателска работа. 

Възможностите му в това направление са безспорни.  

Когато се оценява това изискване към д-р Маню Тодоров Моравенов   

за заемане на академичната длъжност „доцент” не трябва да се подценява и 

фактът, че той в продължение на повече от 10 години е бил не само 

обикновен специалист в практиката, но и заемащ високо отговорни 

ръководни позиции. 

Всичко това показва, че д-р Маню Тодоров Моравенов  по 

съвкупност не само е изпълнил, но е и преизпълнил това изискване за 

заемане на академичната длъжност „доцент”.  

 

2.3. Представяне на  публикуван монографичен труд 

 

Във връзка със своето участие в този конкурс, д-р Маню Тодоров 

Моравенов е представил публикуван монографичен труд на тема „Финансови 

аспекти и роля на секюритизацията при инвестиции в имоти” с общ обем от 

255 страници.  Този труд, формално погледнато, отговаря на изискванията на 

Закона за  развитието на академичния състав в Република България, 
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Правилника за неговото прилагане и Правилника за условията и реда за 

заемане на академични длъжности във ВУЗФ, тъй като: 

• е издаден  от наложилото се издателство „Св. Григорий Богослов”; 

• е одобрен от Редакционна колегия на ВУЗФ-София; 

• е рецензиран от двама рецензенти: проф. д-р Огняна Стоичкова и 

доц. д-р Виолета Касърова; 

• съдържа теоретични обобщения и решения на голям брой научни и 

научно-приложени проблеми, свързани с инвестициите в недвижими 

имоти; 

• части от него са получили допълнителна публичност чрез 

публикуваните и приети за рецензиране научни доклади на д-р Маню 

Тодоров Моравенов, т.е.: 

- „Финансови аспекти на оценката на проекти при строителното 

предприемачество“, сборник от доклади на 30-та юбилейна 

международна научнопрактическа конференция, ноември 

2015г., издателство „Наука и икономика”, ИУ-Варна, ISSN 

1313-2369;  

- „Приложение на стандартите на RICS при анализ на проекти за 

развитие на недвижими имоти“. The First Annual Conference of 

the MRC, 15-16 October 2015, UNWE, Sofia; 

- Bulgarian Alternative to REITS“(Българската алтернатива на 

АДСИЦ). Necessary Changes In The Existing Regulation And 

Practices For Sipc In Bulgaria, International collaboration in 

Eurasia // Proceedings of the VII International Academic Congress 

"Innovation in the Modern World",  Sydney, 18-20 Май 2015, 

SNIP: 3.872, SJR: 3.885; 

-  Real Estate Securitization“,  (Секюритизация на недвижимите 

имоти). International collaboration in Eurasia // Proceedings of the 

XIV International Academic Congress "Fundamental and Applied 

Studies in the Modern World, Oxford, 23-25 Май 2015, SNIP: 

3.557, SJR: 3.787; 

- „Financial Evaluation Of Property Development Projects. Cash Flow 

Method“, (Финансова оценка на имотни проекти за развитие. 

Метод на паричния поток"). International conference Economy 

and Business - Elenite, 15 Септември 2015, ISSN 1314-7242; 

- „Financial Evaluation Of Property Development Projects. Residual 

Value Method“ ("Финансова оценка на имотни  проекти за 

развитие. Метод на остатъчната стойност"). International 

conference Economy and Business - Elenite,. 15 Септември 2015, 

ISSN 1314-7242; 

- „Финансова оценка на проекти за развитие на недвижими 

имоти“, Първа Балканска Конференция „Добри Оценителски 

Практики”, КНОБ, 2015. 
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Въпросите, които се третират в монографията на д-р Маню Тодоров 

Моравенов ще станат още по-достъпни, не само  за специалистите в 

областта на недвижимите имоти, но и за  обучаваните студенти след като 

бъде публикувана и приетата вече от редколегия на ВУЗФ студия на тема 

„Промяна на стандартния модел на инвестиране в имоти през призмата 

на съвременните тенденции за развитие на пазарите на недвижими 

имоти“. 

Съдържащите се в този монографичен труд постижения (научни и 

научно-приложни приноси) сполучливо са представени в справката, която 

съпровожда документите по обявения конкурс. Те действително се съдържат 

в тази монография. Същите в по-обобщен и в преструктуриран вид могат да 

бъдат представени по следния начин:  

 

П ъ р в о, постижения, съдържащи се в глава първа на 

монографичния труд, посветена на основите на пазара на недвижими 

имоти.  

В тази глава най-напред е представено не само  развитието на 

недвижимите имоти, но  и на строително-предприемаческата дейност. 

След това са разгледани формите на собственост върху проекти от 

недвижими имоти. Тук са третирани и рисковете, които са  свързани с 

инвестирането в недвижими имоти. 

 По същество постиженията  на д-р Маню Тодоров Моравенов в тази 

глава представляват добра основа за останалите негови научни и 

практикоприложни приноси. Към тях могат да бъдат отнесени: 

 

• сполучливото класифициране да отделните сектори на пазара на   

недвижими имоти (12-19) и акцентирането върху факта, че 

„Всеки един от тези сектори може да се разделя на сегменти в 

зависимост от степента на фокусиране върху спецификите на 

конкретното използване”(12); 

 

• успешният анализ на фазите на процеса на развитие  на 

строително-предприемаческата дейност и на основните 

участници в развитието на недвижимите имоти (20-43). 

„Авторът възприема понятието строителен предприемач 

като най-подходящ превод на английския термин „property 

developer”…”(20). Той с пълно основание констатира, че „В 

процеса на развитие на недвижимите имоти трябва да се 

имат предвид и възможните нежелани участници, които 

могат да попречат на развитието или да го забавят.”(43); 
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• резултатният анализ на формите на собственост върху 

проекти от недвижими имоти (директна собственост,  частно 

партньорство и публично дружество) и организационни форми 

на корпоративните инвеститори  и инвестиционни фондове при 

пазара на  недвижими имоти (43-54)); 

• удачното разкриване на рисковете, които са свързани с 

инвестициите в недвижими имоти (55-62) на базата на 

общоприетата теза, че „…инвестициите в недвижими 

имоти са сред най-консервативните и нискорисковите по 
своя характер.”(55). 

В т о р о, постижения, съдържащи се в глава втора на монографичния 

труд, посветена на финансовите въпроси, свързани с инвестициите в 

недвижими имоти.  

Съдържанието на тази глава е разделено на две основни съставни 

части. В първата част се третират финансови въпроси, които са свързани със 

строителните предприемачи, а във втората част – финансови въпроси, 

засягащи инвеститорите в недвижими имоти. Към постиженията на д-р Маню 

Тодоров Моравенов в тази глава могат да бъдат отнесени: 
 

•  успешното интерпретиране на финансовите оценки на проекти, 

свързани с недвижимите имоти. Това се прави на базата на 

неговото приемливо твърдение, че        „ Финансовото оценяване 

на проекти за развитие на недвижими имоти по същността си е 

финансов анализ, който по-скоро се причислява към вътрешно 

фирмения анализ” (66-67) Особено ценни са вижданията на 

кандидата за използването на метода на остатъчната стойност и 

метода на  паричните потоци при оценяването на проекти, 

свързани с инвестирането в недвижими имоти (67-94); 

 

• аргументираните изводи от направените съпоставки между 

различните методи и форми за финансиране на инвестиции в 

недвижими имоти (95-118) на базата на обективно 

съществуващото обстоятелство, че при това финансиране 

„…предприемачите често използват освен собствен капитал и 

външно финансиране.” (95); 

 

• успешното интерпретиране на статичните и динамичните 

финансови съотношения, които са свързани с инвестициите в 

недвижими имоти, т.е. нормата на капитализация, нетната 

настояща стойност, вътрешната норма на възвращаемост и пр. 

(123-135) 
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• изчерпателното и аналитично третиране на методите за оценка 

на недвижимите имоти (135-166), съобразявайки се с факта, че 

„Методите за оценка на недвижими имоти включват интереса 

(съвкупността от права и задължения), които те носят на 

инвеститорите.”(135) 

 

Т р е т о, постижения, съдържащи се в глава трета на монографичния 

труд, посветена на трансформиращите се съвременни пазари на недвижими 

имоти и ролята на секюритизацията и капиталовите пазари при инвестициите 

в недвижими имоти. Към постиженията на д-р Маню Тодоров Моравенов в 

тази глава могат да бъдат отнесени: 
 

• успешното изследване на процесите, които са свързани със 

секюритизацията на недвижимите имоти (200-204) 

на базата на възприетото от кандидата правилно разбиране, че 

„Секюритизацията е процесът на преобразуване на един 

или повече недвижими имоти във финансови инструменти.” 

(201);   

 

• краткото но сполучливо представяне на АДСИЦ като българска 

алтернатива на международните дружества (REITs) (212-218); 

 

• направените препоръки за въвеждане на добрите практики при 

управлението на АДСИЦ (218-222) на базата на мотивираната 

констатация, „… че АДСИЦ в България не отговарят 

действително на наложилите се като добри международни 

практики и регулации на REITs.” (219) 

 

Изброените постижения  на д-р Маню Тодоров Моравенов са резултат 

на постигната добра симбиоза между теорията на недвижимите имоти, 

теорията на капиталовите пазари и финансовата теория. Те представляват 

надеждна основа за обучение на студенти и специалисти, за налагащи се 

промени в регулаторните механизми при  пазарите на недвижими имоти и за 

подобряване на останалата нормативна база, свързана с тях.  

 

Съдържанието на монографичния труд на д-р Маню Тодоров Моравенов 

дава основание към него да бъдат отправени още следните основни 

критични бележки: 

 

П ъ р в о, като цяло, по своето съдържание, монографичният труд на   

д-р Маню Тодоров Моравенов се доближава до учебник  по третираните в 

него въпроси. Основание за такъв извод дава обстоятелството, че в него се 

засягат почти всички въпроси, които са свързани с инвестициите в недвижими 
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имоти, както и факта, че  е налице липса на значими дискусии с други 

български и чуждестранни автори. Напълно възможно е било той като 

учебник да се представи със заглавие „Инвестиции в недвижими имоти”. При 

един такъв подход под формата на монографичен труд за участие в конкурса 

за „доцент” е съществувала възможност да се обособи тема „Финансови 

проблеми на инвестициите в недвижими имоти” или пък друго подобно 

заглавие, какъвто е случая с предложената от кандидата за публикуване  

студия в Годишника на ВУЗФ със заглавие „Промяна на стандартния модел 

на инвестиране в имоти през призмата на съвременните тенденции за 

развитие на пазарите на недвижими имоти”. 

 

 В т о р о, темата на монографичния труд „Финансови аспекти и роля 

на секюритизацията при инвестиции в имоти” налага да бъдат формулирани 

по-ясно и по-категорично представите на автора за същността на финансите 

на предприятията (корпоративните финанси). В съдържанието на 

монографичния труд е направен опит за най-общо представяне на 

съществуващите мнения за тази същност, т.е. въпросните финанси да се 

разглеждат като специфични парични отношения, съвкупност от 

икономически принципи, изкуство и наука за управление на парични 

средства, движение на парични средства, съвкупност от финансови теории,  

формиране и разпределение на фондове и финансови активности. (64-65). 

Липсва обаче открояващо се мнение на д-р Маню Моравенов за същността на 

финансите на предприятията (корпоративните финанси). Неговото насочване 

към финансите на строителния предприемач (66) и финансите на инвеститора 

(119) едва ли преодоляват тази празнота. Възможно е било вниманието му да 

се концентрира върху  паричните отношения, тъй като  те създават 

предпоставки за обединяване на изброените мнения.  

 

Т р е т о, в рамките на глава втора от монографичния труд от различни 

гледни точки на няколко места се разглеждат възможностите на метода на 

паричните потоци при оценяването на проекти за инвестиции в недвижими 

имоти. Така например правилно се твърди, че „При метода на паричните 

потоци  разходите и приходите се разпределят във времето на тяхното 

възникване за предприемаческия период.”(79)  Основателна е и констатацията, 

че „Веднъж прогнозирани паричните потоци се дисконтират с цел 

определянето на тяхната настояща стойност.”(84) Показана е и формулата 

за изчисляване на нетната настояща стойност. (125,239) Най-после тук се 

подчертава още, че при метода на дисконтираните парични потоци по-често 

“...инфлацията се отразява директно в паричните потоци, а не в 

нормата на дисконтиране.” (154) Не напълно изяснени обаче остават два 

въпроса, свързани с метода на дисконтираните парични потоци. На първо 

място това е въпроса за подходите, които се използват за установяване на 

бъдещите (прогнозните) парични потоци в рамките на съответните 
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инвестиционни периоди и на второ място - това е въпроса за начините, чрез 

които се отразяват промените в ценовите равнища върху стойността на парите, 

приемащи формата на парични потоци, свързани с инвестиционни проекти в 

недвижими имоти. При втория въпрос е подценено преди всичко третирането 

на намесата на индексите на покупателната сила на парите върху съответните 

парични потоци или пък върху дисконтовите фактори. 

 

 Ч е т в ъ р т о, в по-голямата част от съдържанието на монографичния 

труд  вижданията  на д-р Маню Тодоров Моравенов се доказват с примерни 

таблици и фигури. Този подход едва ли е най-подходящ.  Не може да се 

отрече фактът, че ако за тази цел са били използвани таблици и фигури с 

фактически данни от конкретни инвестиционни проекти, свързани с 

недвижимо имущество, тяхната доказателствена сила би била много по-

висока. Едва ли може да се приеме като най-подходящ и подходът, който е 

приложен при определена част от случаите в рамките на глава трета за 

доказване на тенденциите, свързани с развитието на пазара на недвижими 

имоти в България. При тях е подценена възможността да бъдат изчислени 

съответни базови и верижни индекси. 

Тези  критични бележки  намаляват качествата на монографичния 

труд на д-р Маню Тодоров Моравенов. Те обаче не могат да се разглеждат 

като решаващи за удостояването  му с академичното звание „доцент”.  

Въпросните критични бележки  трябва да се имат предвид при неговата 

бъдеща изследователска работа.  

Въпреки описаните критични бележки, очевиден е фактът, че 

със своя монографичен труд той  е изпълнил и това основно 

задължително изискване за заемане на академичната длъжност  

„доцент”. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Като имам предвид факта, че д-р Маню Тодоров Моравенов  е покрил 

всички задължителни изисквания за заемането на академичната длъжност 

„доцент”,  считам, че  той  заслужава да получи това академично 

звание. Препоръчвам  на Председателя на назначеното жури да оформи 

предложение до  Академичния съвет на ВУЗФ – София  за избиране на     

д-р Маню Тодоров Моравенов  за „доцент” по „Финанси, парично 

обращение, кредит и застраховка (финансови пазари на недвижими имоти) 

към  това висше училище. 

 

 

София, 29 февруари  2016г.           РЕЦЕНЗЕНТ: 

                                                                    ( проф. д.ик.н. Методи Христов)   


