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обявен в Д.В., бр.103/ 23.12. 2011 г.
за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър“

Разработил: проф. д.ик.н. Анна Недялкова
професионално направление :

Световно стопанство и МИО
Администрация и управление;

Настояшето становище е изготвено въз основа на документи, представени ми по конкурс на ВСУ“Ч.Храбър“за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 3.8. Икономика (Международен финансов
мениджмънт и бизнес). Конкурсът е обявен в Д.В., бр.103/ 23.12. 2011 г. за нуждите на катедра „:Международна икономика и политика“. Прегледът на документите показва, че продецурата по конкурса е коректна по отношение на изискванията на ЗРАС и Правилника за неговото приложение.
Единствен кандидат по конкурса е ст.ас. д-р Виржиния Живкова Иванова.
Документите й са подадени в обявения срок. За участие в конкурса е допусната
от комисия, назначена със заповед на ректора / протокол 141 от 24.02.2012 г./
За конкурса тя е представила следните публикации, след защитата на докторската дисертация :
¾ монография (1)
„Теория и практика на международните сливания и поглъщания“, 2012 г.;
¾ учебно пособие (1)
„Учебно ръководство по международен финансов мениджмънт“, 2012 г.;
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¾ студия (1)
„Еволюция на процеса на банкови сливания и поглъщания;
¾ статии (7) и два доклада пред международни научно-практически конференции
Монографията „Теория и практика на международните сливания и поглъщания ”, е посветена на актуален и значим за обществото и бизнеса проблем –
особено изострен в условията на световната финансова и икономическа криза.
Чрез аналитичен, исторически преглед д-р Иванова успява да систематизира
историческите вълни на сливанията и поглъщанията, да ги класифицира по избрани от нея признаци и да открои факторите, стимулиращи международните
сливания и поглъщания. Авторката е отделила внимание на технологията и
етапите, през които преминава съответно процеса сливане или поглъщане. В
сравнителен анализ и оценка са представени практики на сливания и поглъщания в различни браншове от българския и международен бизнес. Приложна
значимост имат изведените показатели и стимули за насочване на чуждестранните инвестиции към страните от Югоизточна Европа. От съществен интерес
за бизнес мениджмънта са систематизираните и анализирани мотиви на собственици и мениджъри да предприемат сливане, както и защитните мерки срещу
нежелано сливане или поглъщане. Това прави монографията полезна за фирмените и банкови собственици, мениджъри и за консултантите им при оценка на
рисковете и шансовете от сливания и поглъщания.
В предметната област на финансовия мениджмънт е и разработеното от
ст.ас. д-р В. Иванова ръководство за изучаване на тази проблематика от студентите Ръководството съдържа тезиси, казуси, задачи и въпроси за самостоятелна подготовка на студентите по основните теми от учебната програма за
изучаване на дисциплината „Международен финансов мениджмънт“в четири от
специалностите на ВСУ“Ч.Храбър“ .
Студията и статиите, представени ми за рецензиране по конкурса затвърждават впечатлението за заявен траен интерес на кандидата към въпросите на
международната интеграция на фирмената и банкова дейност в условията на
глобализация. Разработката на такива въпроси като банковата консолидация в
България, влиянието на световната криза върху националните и търговски банки, предимства и недостатъци на ТНК свидетелстват за добра информираност
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на кандидата по конкурса по актуалното състояние и проблеми на сферата на
финансите и желанието да се поставят на теоретичен анализ мотивите и страховете на собственици и мениджърите й.
Общото ми впечатление от всички публикации е за наличие на добра теоретична осведоменост на автора им в полето на избраната не лека и динамично
променяща се изследователска област, за задълбочено познаване на практиката и коректни авторови позиции при нейната оценка. Стилът на автора е научно издържан и достъпен. От справката за цитерания е видно, че към публикациите на авторката се проявява интерес, касаещ както същността на описаните
процеси и явления, така и към дефинираните от нея сигнали и предупреждения
за рискове и мотиви.
Подкрепям посочените в справката на кандидата научни и научно-приложни
приноси. Считам обаче, че те са представени твърде описателно и колебливо
по отношение на оценката за собствените й научни постижения.
Към изследователската и публикационна дейности на ст. ас. д-р Иванова
могат да бъдат отправени следните препоръки:
•

По-активно да промоцира собствените си виждания и оценки за
съществуващите значителни разминавания между теоретичните
концепции и реалностите в бизнеса ;

•

Още по-смело да разграничава авторовите си позиции и разбирания от тези на наложилите се в обществото авторитети, както и от
популярните идеологеми за свободния пазар като основна причина
за взривилата света финансова криза.

Ст. ас. д-р Иванова има учебна дейност, която надхвърля значително изискването за самостоятелен щат за длъжността „доцент“. Тя има аудиторна заетост по пет дисциплини от учебните планове за бакалаври и магистри. Намирам, че в бъдеще ще е полезно същата да се концентрира върху дисциплините
по-пряко свързани с избрания от нея научен и изследователски профил и да
инициира магистърски програми в тази, особено важна за бизниса и банките
материя.

Образователната й дейност е белязана с творческо отношение и

приложение на съвремени методи за повишаване на активността на студентите. Отделя достатъчно внимание върху изграждане на практически умения, като за това допринасят и предлаганите от нея казуси и практически задачи.
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Впечатленията ми от представените в конкурса материали и научни трудове
ми дават основание убедено да препоръчвам на Научното жури да предложи
на Научния съвет на ВСУ „Черноризец Храбър“ да избере ст.ас. д-р Виржиния
Живкова Иванова на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 3.8. Икономика (Международен финансов мениджмънт и бизнес),

04.03. 2012 г.
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