
С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

 

от от проф. д-р Стефан Христов Петранов, заемащ длъжността “професор” в Катедра 

Икономика, Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, 

член на Научното жури, определен със заповед на Ректора на Висшето Училище  по 

Застраховане и Финанси (ВУЗФ) №10/26.01.2016 

относно: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност “доцент” във ВУЗФ  по професионално направление 3.8 Икономика 

(финансови пазари на недвижими имоти), обявен в ДВ, бр. 80/16.10.2015 г. 

 

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И КАНДИДАТИТЕ     

1.1. Общо представяне на получените материали 

В конкурса за “доцент”, обявен в Държавен вестник, бр. 80/16.10.2015 г.  като 

единствен кандидат участва  д-р Маню Моравенов. Представеният от него комплект от 

материали е в съответствие с Правилника за условията и реда за заемане на академични 

длъжности във ВУЗФ (Правилника на ВУЗФ) и включва следните документи: 

1. молба по образец до ректора за допускане до участие в конкурса; 

2. автобиография; 

3. копие на диплома за образователна и научна степен „доктор‟; 

4. монографичен труд с резюме; 

5. списък на публикациите след защита на докторската дисертация; 

6. авторска справка за научните приноси и цитиранията; 

7. медицинско свидетелство; 

8. свидетелство за съдимост; 

9. документ за стаж от ВУЗФ; 

10. документи за учебна работа; 

11. документи за научноизследователска работа;  

12. разделителни протоколи 

 

Кандидатът д-р Маню Моравенов е приложил общо 21 научни труда, от които 2 

самостоятелни монографии, 4 книги и сборници в съавторство, 3 студии и 12 научни 

статии и доклади на конференции. Наред с тях авторът представя и 19 популярни 

статии и доклади. Приемам за рецензиране 15 труда, които не са свързани със защитата 
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на дисертацията на кандидата – 1 монографичен труд, 4 съавторства в книги и 

сборници, 1 студия и 9 статии и доклади от научни конференции 

 

1.2. Кратки биографични данни  

Д-р Маню Моравенов има 20 годишен опит в сферите на финансите и 

инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Той има 

магистърска степен по „Икономика и информатика“ от УНСС, София и докторска 

степен по „Финанси, кредит и застраховка“ от Стопанския факултет на Софийския 

университет. Заемал е и продължава да заема ръководни длъжности, както в частни 

компании (инвестиции в недвижими имоти, финансовото посредничество и 

консултантски услуги), така и в институциите и неправителствените организации на 

българския капиталов и инвестиционен пазар. Има солиден опит като хоноруван 

преподавател във ВУЗФ непрекъснато от 2010 година до сега.  

Д-р Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно 

управление и е играл активна роля в създаването на законодателството и на 

инфраструктурата на регулираните капиталови пазари в България. Преминал е 

множество специализации и е участвал в редица международни конференции, свързани 

с проблемите на капиталовите пазари и инвестициите в Токио, Бостън, Ню Йорк, 

Виена, Истанбул, Вилнюс, Будапеща, Прага, Мюнхен и Люксембург. 

 

1.3. Лични впечатления 

Познавам д-р Моравенов професионално от повече от 15 години – от периода, 

когато е работил в БФБ-София и когато е бил докторант в Стопанския факултет на 

Софийския университет. Личните ми  впечатления от него са много положителни. Мога 

да посоча като негови качества дълбоките професионални познония, подчертания 

интерес към икономическите явления,   задълбоченост, ангажираност с обществените 

процеси, колегиалност.    

 

2. Обща характеристика на дейността  

2.1. Учебно-педагогическа дейност  

Д-р Маню Моравенов е дългогодишен преподавател във ВУЗФ – София, като е 

титуляр на курсовете „Електронни борси“ – магистри и „Финанси на недвижими 

имоти“ – допълнително професионално обучение. 
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2.2. Оценка на научната и научно-приложната дейност на кандидата 

Кандидатът се представя в конкурса със солиден брой научни публикации в 

специализирани издания -  общо 15, от които 7 на английски език. Всичките са в 

областта на обявения конкурс. От материалите към конкурса се вижда също така, че 

той е активен в обществената среда и със свои популярни публикации  в пресата. 

Представял е резултатите от научната си дейност на международни и национални 

конференции, семинари и кръгли маси. 

Приемам изложените от кандидата приноси в публикациите му. По-

съществените и по-интересни от тях могат да се обобщат в следните две направления:  

 

2.2.1. В областта на икономическата теория  

1. Изследване на съвременния модел на вземане на инвестиционни решения, 

използващи едновременно и в симбиоза теорията на недвижимите имоти, 

теорията на капиталовите пазари и финансовата теория в отделните части на 

процеса на вземане на инвестиционно решение.  

2. Систематично класифициране да отделните сегменти на пазара на 

недвижими имоти.  

3. Изследване на корпоративното управление и по-специално финансовото 

управление на АДСИЦ, както и препоръки за въвеждане на добри практики.  

4. Изследване на процесите на секюритизация на недвижимите имоти, на 

ролята на  АДСИЦ и тяхното влияние върху съвременния пазар на 

недвижими имоти. 

5. Изследване на връзката между капиталовите пазари и пазарите на 

недвижимите имоти. 

 

2.2.2. В областта на икономическата практика  

6. Учебни материали при обучението на студенти, на специалисти и 

ръководители, ангажирани в бизнессферите на инвестициите в имоти, на 

финансово-инвестиционните анализи, на оценките на недвижими имоти и 

инвестиционни проекти и на капиталовите пазари.  
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7. Предложения за подобряване на нормативната уредба на българския 

инвестиционен и капиталов пазар и за усъвършенстване на регулаторните 

практики. 

От изложеното в т. 2.1. и 2.2. се вижда че д-р Маню Моравенов е спазил 

специфичните изисквания за участие в конкурс за академичната длъжност „доцент“, 

според Правилника на ВУЗФ. 

 

3. Критични забележки и препоръки  

Материалите по конкурса представят д-р Маню Моравенов като ерудиран 

професионалист с дълбоко разбиране на теорията на капиталовите пазари и на 

недвижимите имоти и със сериозен опит в практическата дейност. Нямам някакви 

критични бележки и си позволявам да му препоръчам да продължава така умело да 

съчетава професионалната си работа с академичната си дейност, което ще е от полза и 

за двете.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

На базата на постигнатите резултати в научноизследователската и 

преподавателската дейност на д-р Маню Моравенов считам, че неговата научна и 

преподавателска квалификация е несъмнена. Той отговаря на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България за заемането на 

академичната длъжност “доцент”. Отговаря и на критериите и изискванията, 

залегнали в Правилника за прилагане на Закона, както и на допълнителните 

изисквания, залегнали в Правилника на ВУЗФ. Въз основа на тези аргументи изразявам 

моето положително становище за присъждането на академичната длъжност “доцент” 

на д-р Маню Моравенов.   

 

ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ: 

 

 

(Проф. д-р Стефан Петранов) 

 

София, 29.2.2015 г. 


