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СТАНОВИЩЕ 

 

от д-р Станислав Димитров Петков,  

доцент във Висшето училище по застраховане и финанси –  

София 

 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

 

на Висшето училище по застраховане и финанси –  

София 

 

по област на висше образование  3. Социални, стопански и правни науки 

научно направление 3.8. Икономика „Парично обращение и парични системи (Развитие на 

паричните системи и монетосеченето) 

 

 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 95 от 16.11.2021 г. и в интер-

нет-страницата на Висшето училище по застраховане и финанси – София, като кандидат  

участва д-р Валентина Григорова Григорова – Генчева, хон. преподавател във Висшето учи-

лище по застраховане и финанси – София. 
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1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

 

Със заповед № 40 от 02.03.2022 г. на Ректора на Висшето училище по застраховане и 

финанси – София съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на акаде-

мичната длъжност ‘доцент’ във Висшето училище по застраховане и финанси – София по 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално нап-

равление 3.8. Икономика „Парично обращение и парични системи (Развитие на паричните 

системи и монетосеченето), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси – 

София. 

 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат, а именно д-р 

Валентина Григорова Григорова - Генчева, хон. преподавател във Висшето училище по 

застраховане и финанси – София. 

 

Представеният от д-р Валентина Григорова Григорова - Генчева комплект материали 

на хартиен носител и в електронен вариант е в пълно съответствие с Правилника за условия-

та и реда за заемане на академични длъжности във Висшето училище по застраховане и фи-

нанси – София, и включва следните документи: 

– молба по образец за допускане до участие в конкурса; 

– автобиография по европейски формат; 

– копие на дипломата за притежаваната образователна и научна степен „доктор”; 

– монографичен труд с резюме, рецензиран от две хабилитирани лица; 

– списък на публикациите след защитата на докторската дисертация; 

– резюмета на български и английски език на публикациите след защитата на докторс-

ката дисертация; 

– разделителни протоколи за съвместните публикации; 

– справка за изпълнението на минималните национални изисквания за заемане на ака-

демичната длъжност „доцент”; 

– справка за оригиналните научни приноси в трудовете и за цитиранията; 

– формуляр за съгласие за обработката на личните данни във връзка с участието в кон-

курса. 
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Представените документи от кандидата Валентина Григорова Григорова - Генчева се 

характеризират с подреденост, пълнота и цялост. 

 

На основата на представените документи и по-конкретно на представената автобиогра-

фия, може да се заключи, че кандидатът Валентина Григорова Григорова - Генчева притежа-

ва значителен опит в научноизследователската дейност. Също така д-р Валентина Григорова 

Григорова – Генчева показва значителен опит в практиката – над 20 г. трудов стаж в областта 

на финансовите услуги, сделките с благородни метали, инвестиционните консултации и екс-

пертизите в търговска банка в България. Д-р Валентина Григорова Григорова - Генчева пос-

ледователно е придобила магистърска степен от СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически 

факултет, докторска степен от Фрибургски университет, Швейцария и Следдипломна квали-

фикация „Финансов мениджмънт” от УНСС, Институт за следдипломна квалификация. 

 

Нямам лични впечатления от кандидата, освен придобитите в хода на процедурата по 

настоящия конкурс. 

 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 

 

Кандидатът д-р Валентина Григорова Григорова - Генчева показва извършена много 

добра учебно-педагогическа дейност.  

 

Научната и научно-приложна дейност на кандидата Валентина Григорова Григорова - 

Генчева може да се оцени като много добра, напълно съответстваща на изискванията по нас-

тоящия конкурс. В настоящата процедура за конкурс за „доцент“ д-р Валентина Григорова 

Григорова - Генчева участва със следните разработки: една монография – хабилитационен 

труд, която е самостоятелна разработка; една монография, която не е основен хабилитацио-

нен труд; тринадесет статии, от които четири са в съавторство; три студии, две от които са в 

съавторство; една публикувана глава от колективна монография. 

 

Публикациите на кандидата д-р Валентина Григорова Григорова - Генчева имат ясни 

научни, научно-приложни и приложни приноси. 
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Прави много добро положително впечатление, че авторът успешно се справя да разра-

ботва както самостоятелни изследвания, така и съвместно с други автори. 

 

Друг много положителен момент от научната дейност на кандидата д-р Валентина Гри-

горова Григорова - Генчева е обстоятелството, че публикациите са както в различни реноми-

рани списания, така и по повод научни конференции. 

 

В допълнение, положителен атестат за качествата на автора е факта, че част от публи-

кациите са на чуждестранни езици. 

 

От съдържателна гледна точка, представената за целите на конкурса монография, е из-

ключително интересна и актуална. Заглавието на монографията е „Парична система и моне-

тосечене на съвременна България (1880–2021)“. В представената монография авторът из-

вършва анализ на съществени процеси в политическата и икономическата история на страна-

та, които обуславят промените в нейната емисионна политика и монетните стандарти. Пред-

ставени са всички монети, емитирани през посочения период. Акценти са поставени върху 

по-значимото и необичайното в монетарната политика на модерната българска държава. 

Монографията включва увод, две глави, илюстриран каталог, в който са обособени че-

тири самостоятелни части, терминологичен речник и приложения. 

Приемам като приноси на автора обобщеното представяне на всички български пробни 

и официални монетни емисии от 1880 до 2021 г., както и разглеждането в цялост на парична-

та система и монетосеченето на България, в контекста на политическата и икономическата 

история. Друг принос е анализът на ценни документи, свързани с паричната система и моне-

тосеченето от българските държавни архиви. Принос на автора е изследването на монето-

видни паметници (медали, медальони, накити и др.), свързани пряко с българското монето-

сечене и неговата държавна регулация. 

От научноизследователска гледна точка би било добре автора да потърси отговор на 

въпроси, свързани с плановете за въвеждането на еврото и замяна на българския лев в Репуб-

лика България. 

 

На основата на представената документация по процедурата на настоящия конкурс мо-

га да направя обоснована оценка за наличието на ясен личен принос на кандидата д-р Вален-

тина Григорова Григорова - Генчева в съответните публикации, и в пълна степен формули-

раните приноси и получени резултати, са нейна лична заслуга. 
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Въз основа на представената информация относно изпълнение на национални мини-

мални изисквания съгласно ЗРАСРБ и Правилника за приложението му, може да се направи 

извод, че кандидатът д-р Валентина Григорова Григорова - Генчева отговаря на съответните 

критерии, както следва: група „А“ – 50 точки при минимум 50 точки; група „В“ - 100 точки 

при минимум 100 точки; група „Г“ – 245 точки при минимум 200 точки; група „Д“ - 55 точки 

при минимум 50 точки.  

 

3. Критични забележки и препоръки 

 

Нямам съществени принципни или формални критични забележки и препоръки към 

научните трудове и дейността на кандидата д-р Валентина Григорова Григорова - Генчева.  

Мога да отправя препоръка д-р Валентина Григорова Григорова - Генчева да задълбочи 

изследванията си в областта на въпросите, свързани с плановете за въвеждането на еврото и 

замяна на българския лев в Република България. Убеден съм, че авторът ще допринесе за 

постигането на бъдещи научни и научно-приложни приноси в изследваните области. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Документите и материалите, представени от кандидата д-р Валентина Григорова 

Григорова - Генчева отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния 

Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности във Висшето училище 

по застраховане и финанси – София.  

 

В работите на кандидата има оригинални научни и приложни приноси, които са полу-

чили международно признание като представителна част от тях са публикувани в списания и 

научни сборници, издадени от международни академични издателства. Теоретичните й раз-

работки имат практическа приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към учебната 

работа. Научната и преподавателската квалификация на кандидата д-р Валентина Григорова 

Григорова - Генчева е несъмнена.  
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Постигнатите от кандидата д-р Валентина Григорова Григорова - Генчева резултати в 

учебната и научно-изследователската дейност, напълно съответстват на специфичните изис-

квания на Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във Висшето 

училище по застраховане и финанси – София. 

 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното 

жури да изготви доклад-предложение до Академичния съвет на Висшето училище по застра-

ховане и финанси – София за избор на д-р Валентина Григорова Григорова - Генчева на 

академичната длъжност ‘доцент’ във Висшето училище по застраховане и финанси – София 

по научно направление 3.8. Икономика „Парично обращение и парични системи (Развитие на 

паричните системи и монетосеченето). 

 

 

02.04.2022 г.   Изготвил становището: .................................. 

     (доц. д-р Станислав Димитров) 


