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Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, пос-

тъпили по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 103 от 

2011 г.) и на интернет-страницата на университета за нуждите на катедра 

Международна икономика и политика към Факултет Международна 

иконовика и администрация. Представените по конкурса документи съ-

ответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 

към Наредба №3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

Процедурата по конкурса е коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс са подали документи единствен 

кандидат: д-р Виржиния Живкова Иванова от ВСУ „Черноризец Хра-

бър”. 

За участие в конкурса кандидатът д-р Виржиния Живкова Иванова 

е представила списък от общо12 заглавия, в т.ч. публикации в български и 

чуждестранни научни издания и научни форуми, 1 студия, 1 монография, 

7 статии, 2 доклада на конференции, и 1 учебно пособие. Приемат се за 
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рецензиране представените 12 научни труда, които са извън дисертацията 

и съответстват на тематиката на конкурса. 

 

2. Данни за кандида 

Д-р Виржиния Иванова е завършила бакалавърска степен (Меж-

дународни икономически отношения – Международни финанси) и 

Междууниверситетската магистърска програма „Международни финан-

си”. От 2004 година е преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър. Тя 

води упражнения и чете лекции по Международен маркетинг, Между-

народен бизнес, Международен финансов мениджмънт, Международни 

бизнес анализи, Международно движение на капитали. През 2009-2011 г. 

Виржиния Иванова е докторант на самостоятелна подготовка като за-

щитава успешно дисертационен труд и й е присъдена образователната и 

научна степен „доктор”. Наред с изследователската и преподавателска 

работа кандидатката работи активно със студенти – тя е тютор на спе-

циалността Международни икономически отношения, заема отговорни 

длъжности като експерт по НИД на катедра „Международна икономика и 

политика”, координатор по ECTS, ръководи магистърска програма. 

 

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на 

кандидата 

Представената научна продукця от д-р Виржиния Живкова Иванова 

третира проблеми от областта на икономическите и управленските ас-

пекти на сливанията и поглъщанията – публикации № 1, 5 , 6, 8, 10 и 12. 

Те доразвиват тези на авторката в области различни от тематиката на 

дисертационния труд. Въпросите на международните финанси са разра-

ботени в публикации 7 и 11, а регулирането на международните финанси 

и финансовия сектор като цяло – публикации 9 и 12. Предвид факта, че 

някои от публикациите са доклади, представени на конференции – някои 
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и на английски език, те не са равностойни на монографичното изследване, 

още по-малко на учебното помагало.  

Като обща оценка, представената научна продукция е резултат от 

самостоятелни анализи на кандидатката, за което свидетелства и известно 

повторения на представени тези. Те имат качествата на академични пу-

бликации и са по темата на конкурса. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност 

на кандидата 

В представените документи на д-р Виржиния Живкова Иванова са 

посочени значителен брой дисциплини, по които тя първоначално се 

изявява като асистент а впоследствие и като титуляр на лекционни теми и 

курсове. В нейната работа се наблюдава съдържателна ориентираност 

към проблемите на международните финанси, международния бизнес и 

финансов мениджмънт. Изследванията в тези области й дават възмож-

ност да разработва съдържателни лекционни курсове, които се посрещат 

с интерес от студентите а представеното учебно помагало, разглеждам 

като първа стъпка към създаване на учебни пособия и в други препода-

вани от нея дисциплини. Натрупания в рамките на изследователския 

процес емпиричен материал е предпоставка за добро преподаване и 

възприемане от студентите на проблемите на международните иконо-

мически отношения. Ръководените от нея дипломанти се представят на 

високо равнище и защитават с успех постигнатото под научното ръко-

водство на д-р Виржиния Живкова Иванова. Наред с това тя ръководи 

преддипмния стаж на студентите от специалност „Международни ико-

номически итношения” и участва в подготовка на доклади за акредита-

ция. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 
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В представените по конкурса публикации се открояват следните 

приноси: 

• В изследването на генезиса на сливанията и поглъщанията са 

откроени исторически вълни на това явление, като се система-

тизират различни класификации и се определят факторите, ко-

ито влияят в съвременните условия. Този принос може да се 

определи като систематизиране и допълване на съществуващо 

знание. 

• В резултат от направените изследвания на кандидатката са 

формулирани изводи относно международната практика на 

сливанията и поглъщанията. Представени са различни групи 

мотиви – операционни, финансови, инвестиционни и стратеги-

чески – в национален и международен план, като е откроено 

мястото на враждебните сливания и поглъщания. Анализирани 

са ефектите както за организацията, приемаща сделката, така и 

за собствениците. Тези приноси могат да се определят като до-

развиване на съществуващо знание. 

• Изведени са практически и законодателни дейности в светов-

ната финансова пректика за преодоляване на последиците от 

световната финансова криза. В анализа на причините за възни-

кването на кризата се очертават дейности на прехвърляне на 

капитали, при което в най-значителна степен могат да се вземат 

погрешни решения. Тези приноси могат да се оценят като обо-

гатяване на съществуващо знание. 

• В представените доклади на национални и международни кон-

ференции са представени анализи на кандидатката върху меж-

дународната интеграция на фирмената и банковата дейност. 

Дискутира се мястото на България в процесите на консолидация 

и мотивите за привличане и регионално насочване на капитала. 
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Тези приноси могат да се определят като приложение на научни 

постижения в практиката. 

 

6. Оценка на личния принос на кандидата  

Представените публикации по конкурса са лично дело на д-р Вир-

жиния Живкова Иванова и съдържащите се в тях приносни моменти 

представят личното й участие в конкурса. 

 
7. Бележки и препоръки  

Към кандидатката могат да се отправят следните критични бележки: 

• Бележки относно постановката, анализите и обобщенията на разглежда-

ните проблеми. 

В работите на д-р Виржиния Живкова Иванова се наблюдава концентриране върху 

вътрешната дейност на фирмената и банкова дейност по отношение на сливанията и 

поглъщанията. Авторката би могла да свърже по-ясно тези процеси с външната среда, 

като очертае регионалната специфика, особено на страните в преход от Централна и 

Източна Европа. Това би могло да се свърже и с процесите на ориентация към Евро-

пейския съюз и мястото на европейските банки и фирми в консолидационните про-

цеси в посочения кръг държави. 

• Бележки относно  методично равнище, точност и пълнота на резултатите. 

Изследванията на кандидатката се базират на традиционни източници, като препо-

ръката ми е да се систематизират по-дълги статистически редове, което да даде въз-

можност за се прилага и модерен инструментариум на анализ. Това би динамизирало 

оценките и ще даде възможност за прогнозни оценки относно поведението на фир-

мите в глобална среда. Би могло в по-голяма степен да се използват източници на 

международни организации. 

Посочените бележки не намаляват положителното ми мнение за кандидатката 

а са насочени къв подобряване на бъдещата й работа. 

 

8. Лични впечатления 

Дългогодишната ми съвместна работа с кандидатката в катедра 

Международна икономика и политика, и като част от факултет Между-
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народна икономика и администрация са, че д-р Вижиния Живкова Ива-

нова работи успешно в екип и допринася за реализиране на поставените 

цели, работейки с присъщата й колегиалност и отговорност. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, на-

учно-приложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка 

и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при 

ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р Виржиния Живкова Иванова да 

заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление 

3.8. Икономика по специалност Световно стопанство и МИО. 

6.04.2012 г.      Рецензент: 

Гр. Варна     /Професор д-р Емил Панушев/ 

 


