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СТАНОВИЩЕ 

от  проф. д-р Юлия Добрева 

(н.ст., име, презиме, фамилия – акад. дл. в научна организация) 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

на Висшето училище по застраховане и финанси 

по професионално 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 16.11.2021г. и в интернет-

страница на Висшето училище по застраховане и финанси, като кандидат участва д-р Вален-

тина Григорова-Генчева, от Висше училище по застраховане и финанси 

 

1.Общо представяне на процедурата и кандидата/-ите 

Представеният от Валентина Григорова-Генчева комплект материали на хартиен и елек-

тронен носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ВУЗФ и 

включва всички изискуеми документи в съответствие с него и в съответствие със Закона за 

развитие на академичния състав в Р България и Правилника за прилагането му.  

Кандидатът за доцент Валентина Григорова е приложил общо 19 научни труда, в т.ч.:   

- Монография на тема: “Парична система и монетосечене на съвременна България (1880-

2021)” - 100 т. 

- Монография на тема: “Съвременни възможности за инвестиции в благородни метали” 

- 13 статии и доклади, публикувани в издания с научно рецензиране 

- 3 студии, две от които в съавторство 

- 1 глава от книга, в съавторство  

(Общо 245 т.) 

Представена е и справка за 7 бр. цитирания, от които 3 в книги (общо 55 т.) 
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Предвид гореописаното, считам, че кандидатът е изпълнил изискванията на ЗРАСРБ и 

напълно отговаря на националните минимални изисквания за заемане на академичната длъж-

ност “доцент” по обявения конкурс.  

В допълнение, кандидатът е представил и необходимите справки и документи, изиску-

еми съгласно Правилника за развитие на академичния състав на ВУЗФ, в т.ч. разделителни 

протоколи за съвместни публикации, справки за участие в проекти и удостоверение за стаж по 

чл. 20, т. 2.  

Считам, че така представените документи са изрядни и съдържат необходимата пълнота 

на информацията за преценка на съответствието с нормативните изисквания.  

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата/-ите 

Монографичното изследване в представената от кандидата в конкурса за доцент моног-

рафия със заглавие “Парична система и монетосечене на съвременна България (1880-2021)” е 

изпълнило основната си цел, а именно да представи обективна картина на съвременното бъл-

гарско монетосечене, както и да предостави нови научни тези, подкрепени с документи и 

снимки за развитието на паричната система в страната.  

Като особено ценен принос мога да откроя възприетия от автора подход във всяка една 

от частите на книгата да се анализират в детайли периодите, през които минава българската 

финансова система в исторически план: от Княжеството и Третото българско царството през 

социализма до Републиката. В научния труд за първи път са описани, разяснени и придружени 

с историческа справка всички монетни образи, личности и хералдика. 

Авторът на монографията е отделил специално внимание на редките номинали, текста и 

оформлението на надписите върху гуртовете на монетите и техния правопис. Примерите са 

богато илюстрирани, като така текстът е научен, но и максимално ясен както за студенти, така 

и за по-широк кръг от читатели.  

Като друг съществен принос на монографията се откроява фактът, че за първи път па-

ричната система и монетосеченето на България са разгледани в тяхната цялост, в контекста на 

политическата и икономическата история. Авторът прави интересни коментари и изводи за 

чуждестранните влияния върху възстановената българска държава, като наред с това разг-

лежда в детайли иконографските композиции и легендите, представени върху българските мо-

нети. Също така, специално внимание е отделено на използваните символи и техните посла-

ния.  
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Друг важен научен принос е детайлното представяне на характеристиките и основните 

специфики във владетелските портрети и гербовете от времето на Княжество България и Тре-

тото българско царство. Направен е сравнителни анализи и са изяснени много спорни въпроси, 

свързани с редки екземпляри от изчезнали емисии.  

В допълнение, в монографията се публикуват за първи път и редица ценни документи, 

свързани с паричната система и монетосеченето от българските държавни архиви. Авторът 

откроява като новаторски принос и изследването на монетовидни паметници (медали, меда-

льони, накити и др.), свързани пряко с българското монетосечене и неговата държавна регу-

лация. 

Монографията е подходящо структурирана и включва увод, две глави с терминологичен 

речник и приложения. 

 

3. Критични забележки и препоръки 

Нямам конкретни критични бележки и препоръки. Пожелавам на кандидата да продължи 

своята научно-изследователска дейност.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от Валентина 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 на ВУЗФ.  

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, публикувани след 

материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’. В работите на кандидата има ориги-

нални научни и приложни приноси, които са получили международно признание като предс-

тавителна част от тях са публикувани в списания и научни сборници, издадени от междуна-

родни академични издателства. Теоретичните му разработки имат практическа приложимост, 

като част от тях са пряко ориентирани към учебната работа. Научната и преподавателската 

квалификация на Валентина Григорова-Генчева е несъмнена.  

Постигнатите от Валентина Григорова-Генчева резултати в учебната и научно-изследо-

вателската дейност, напълно съответстват на Правилника на ВУЗФ за приложение на ЗРАСРБ. 

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, на-

мирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното жури 
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да изготви доклад-предложение до Академичния съвет за избор на Валентина Григорова-Ген-

чева на академичната длъжност ‘доцент’ във ВУЗФ по професионално направление 3.8 Ико-

номика “Парично обращение и парични системи (Развитие на паричните системи и монетосе-

ченето)” 

 

 

20.03.2022 г.   Изготвил становището: .................................. 

                           проф. д-р Юлия Добрева  


