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СТАНОВИЩЕ 

От проф. д-р Георги Димитров Менгов 

По конкурса за академична длъжност „професор“ по научна специалност  

3.8 Икономика (Институционална икономика, поведенческа икономика и икономически теории 

– на английски език и немски език) 

обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в ДВ, брой 52 от 2.07.2019 г.  

 

Основание за изготвяне на Становището: Заповед № РД 38-461/26.07.2019 г. на 

Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

1. Общи положения 

Единствен кандидат в конкурса за професор е доц. д-р Теодор Венков Седларски. Той е 

представил необходимите документи, от които се вижда, че отговаря на всички изисквания за 

заемането на тази длъжност. Той е доктор по икономика от 2009 г. с дисертация на тема 

„Институции, транзакционни разходи и икономическо развитие: Преходът в България“, 

защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ под ръководството на проф. 

д.ик.н. Нансен Бехар. Бил е последователно асистент (2005 – 2009), старши асистент (2009 – 

2010), главен асистент (2010 – 2011) и доцент (2011 – ) в Катедра „Икономика“ на Стопанския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доцент Седларски е титуляр на няколко 

задължителни учебни дисциплини в бакалавърски и магистърски програми във Факултета, 

водени на български, английски и немски език, като всичките са в областта на конкурса. 

 

2. Публикации и цитирания 

 От представения списък се вижда, че кандидатът е автор и съавтор на общо 61 научни 

публикации и два учебника. За участие в настоящия конкурс е представил общо 42 публикации. 

От тях една, а именно [1] е самостоятелна монография на български език, една е самостоятелна 

научна статия на английски език в периодично издание на Peter Lang Verlag [18], още две са 

статии в съавторство в същото издание [19, 37], една научна статия в съавторство на немски 

език [36] е посветена на педагогически проблеми на обучението по икономика. Освен това той 

е автор на 15 самостоятелни научни статии и 13 статии в съавторство на български език 

основно в списанията „Икономическа мисъл“, „Икономически и социални алтернативи“ и 

периодичните издания „Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски““ и 

„Научни трудове на УНСС“, 2 студии в „Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски““ (едната самостоятелна [7], другата в съавторство [8]), 3 глави в научни 

книги в съавторство [2, 3, 4], 2 самостоятелни доклада в сборници от международни научни 

конференции [41, 42], 2 учебника на български език – един самостоятелно [5] и един в 

съавторство с международно известния германски икономист професор Херман Албек [6].  
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 Освен това, от представената справка за изпълнение на минималните национални 

изисквания според Правилника за прилагане на ЗРАСРБ се вижда, че кандидатът е съавтор на 

още една публикация на английски език от 2018 г. в списание, реферирано и индексирано в 

Scopus, а именно Journal of Applied Economic Sciences. 

Кандидатът е представил справка за цитиранията, от която се вижда, че негови научни трудове 

са цитирани 26 пъти в публикации на други учени. В екселската таблица с данни за 

съответствие с минималните национални изисквания за длъжността професор кандидатът е 

изброил 27 цитирания. Коментирам ги в раздел 5 по-долу. 

 

3. Характеристика на научноизследователската дейност на кандидата 

 В изготвената от него справка доцент Седларски е формулирал обширно поле от научни 

интереси, а именно: поведенчески икономически анализ, изследване на развитието на 

икономическите теории; икономика на щастието, интегриране на социалния статус в 

конвенционалната икономическа теория, анализ на пазарни структури, водещи до екстремни 

нива на неравенство и неефективност на разпределението на ресурси, международна икономика 

в контекста на информационната свързаност и технологичния напредък. Естествено е, че 

научните приноси на кандидата имат различна стойност във всяка от тези области, но 

наличието им свидетелства за широк поглед върху съвременната икономическа наука. Струва 

ми се, че неговите приноси най-точно могат да се определят като: извършване на задълбочен 

критичен анализ на обширната научна литература в съответната област и, върху тази основа, 

формулиране на интересни нови обобщения. Прави впечатление, че в редица области 

кандидатът познава в достатъчна степен използвания математически апарат, което му 

позволява да осмисли икономическата същност на явленията и да предложи интересни 

творчески обобщения. Това се вижда например в трудовете му, посветени на връзките между 

икономиката и изследванията на социалния статус. Без да прави сам емпирични изследвания, 

кандидатът познава в достатъчна степен обширната емпирична литература, за да предложи 

собствени обобщения. Един пример от монографията [1] е анализът на парадокса на 

намаляващото щастие на жените в съвременния свят и връзките му с различни социални и 

културни фактори. Авторът е формулирал интересни връзки между стопанските политики за 

увеличаване на икономическия растеж, от една страна, и зараждащата се научна област 

„икономика на щастието“, т.е. икономическия анализ на факторите на човешкото субективно 

благосъстояние, от друга страна. В съзвучие с модерната световна икономическа мисъл са 

заключенията на доц. Седларски, че нормативната цел в икономическата наука трябва да се 

модифицира и разшири, за да обхване и субективното благосъстояние и личното благополучие 

на индивида, наред с традиционната цел – постигане на максимална полезност. 
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4. Педагогическа дейност на кандидата 

Кандидатът има голям педагогически опит, натрупан през последните петнадесетина 

години в множество учебни дисциплини в Стопанския факултет. Като млад асистент той имаше 

възможността да работи под ръководството на редица германски и български професори по 

икономика, които преподаваха в немскоезичната бакалавърска програма. В последствие, вече 

като самостоятелен лектор той се утвърди като способен преподавател, уважаван от колегите и 

студентите. 

 

5. Изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „професор“ 

Единственият кандидат в конкурса е представил справка, от която се вижда, че отговаря 

на минималните национални изисквания съгласно с Правилника за прилагане на ЗРАСРБ за 

професионално направление 3.8 Икономика. По-конкретно: за групата А, Б, В, съответно 

Показател 1, Показател 2 и Показател 3 е събрал необходимите 150 т. защото притежава 

степента „доктор“ (50 т.) и е представил хабилитационен труд – монография (100 т.). 

Изискването за публикации за професор според група Г (П4 до П10) от Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ (изм. и доп. ДВ бр. 56 от 6.07.2018 г., Таблица 1, Област 3. Социални, 

стопански и правни науки, 3.8. Икономика) е кандидатът да е събрал най-малко 200 т. Според 

представената справка кандидатът има претенции за общо 317 точки за 39 от своите научни 

трудове по конкурса. Тези точки са коректно изчислени, както за всяка публикация поотделно, 

така и за цялата сума. 

Съгласно Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (изм. и доп. ДВ бр. 56 от 6.07.2018 г., 

Таблица 1, Област 3. Социални, стопански и правни науки, 3.8. Икономика), от кандидатите за 

професор се изискват 100 т. от цитирания на техни публикации. Те са систематизирани в група 

Д (П11, П12 и П13) от Правилника. От приложената справка в екселска таблица се вижда, че 

кандидатът претендира за 127 точки, събрани от общо 27 труда. При тези изчисления той е 

допуснал две сериозни грешки, от които едната е в негова вреда, а другата в негова полза. 

Обяснявам си ги с неразбиране на методиката в Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, която 

съществува от приблизително една година и все още затруднява академичната колегия.  

Грешката във вреда на кандидата е деленето на броя съавтори при определянето на 

точките. Такова делене се извършва при пресмятането на точките за публикации на автора, но 

не и при точките от цитирания. В конкретния случай кандидатът неволно се е ощетил с десетки 

точки.  

Грешката в полза на кандидата е в неправилното тълкуване на текста на Забележка 9 от 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (изм. и доп. ДВ бр. 56 от 6.07.2018 г.), която гласи: „От 

общия брой цитирания се изваждат тези, при които цитираната и цитиращата публикация 

имат поне един общ автор (т.е. автоцитатите).“ Представените от кандидата цитирани 
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публикации на ред 58, ред 69, ред 72 и ред 75 от екселската таблица имат един общ автор 

Хенрик Егберт. След отстраняване на посочените четири цитирания поради статута им на 

автоцитирания на проф. Егберт и преизчисляване на останалите 23 цитирания получих сумата 

от 155 точки. Следователно доц. Седларски надвишава прага от 100 т. и съответства на 

изискванията. 

 

6. Забележки и препоръки 

 В своята досегашна научна работа доц. Седларски съчетава хармонично две начала: от 

една страна е традиционният начин на развитие на икономическата наука в България, който се 

характеризира с повествователен стил и стремеж към теоретични обобщения на основата на 

литературни източници. От друга страна, в част от трудовете му откриваме интересни и 

съвременни научни изследвания със силен емпиричен елемент. Това са най-вече съвместните 

публикации с проф. Хенрик Егберт, както и с по-млади колеги, най-често негови (на доц. 

Седларски) дипломанти. Този хибриден подход е напълно оправдан за времето си. Но на един 

млад професор вече няма да се налага да се сблъсква с остарелите изисквания на част от 

академичната колегия, а освен това, занапред той ще работи във все по-интернационализираща 

се среда, в която международните стандарти за наука ще имат все по-голямо и може би 

единствено значение. Мога да му препоръчам все повече да се придържа към втората линия. 

 

7. Заключение 

Единственият кандидат в конкурса за професор по икономика в Стопанския факултет на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Теодор Седларски отговаря на 

всички изисквания за тази длъжност. Той е събрал достатъчно материал съгласно с 

минималните национални изисквания, като по някои показатели надхвърля значително 

необходимия брой точки. Той владее свободно трите езика, на които бъдещият професор 

трябва да преподава в учебните програми на Факултета. Като млад асистент той специализира в 

авторитетни университети в Германия и Швейцария и имаше възможност да се учи от някои от 

най-известните професори по икономика в немскоезичния свят. Той има богат опит с 

университетски, национални и международни научни проекти. Административната му дейност 

като ръководител на център във факултета, заместник-декан, декан, служебен министър на 

икономиката и т.н. е впечатляваща. Всичко това ми дава основание да подкрепя кандидатурата 

му за професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

 

София,     Член на научното жури:        

17 октомври 2019 г.      (проф. д-р Георги Менгов) 
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(English translation) 

REVIEWER’S OPINION 

By Prof. Dr. George Dimitrov Mengov 

Competition procedure for the position of full Professor in the field 3.8 Economics (Institutional 

Economics, Behavioural Economics, and Economic Theory taught in English, German, and Bulgarian)  

Announced by Sofia University St. Kliment Ohridski in the State Gazette, issue 52/2.07.2019  

 

 

This Opinion follows Order# RD 38-461/26.07.2019 of the Rector of Sofia University St. 

Kliment Ohridski 

 

1. General points 

The only candidate in this competition procedure for full Professor is Dr Teodor Venkov 

Sedlarski, currently Associate Professor at SU. He has submitted the necessary documents, which 

show him to meet all the requirements for the position. He has obtained his doctorate in Economics in 

2009 by defending a dissertation entitled, “Institutions, transaction costs, and economic development: 

The transitional period in Bulgaria”, his supervisor being Prof. Dr. DSc. Nansen Behar. The candidate 

has worked as Assistant Professor (2005–2009), Senior Assistant Professor (2009–2010), Major 

Assistant Professor (2010–2011), and Associate Professor (2011–) in the Department of Economics at 

Sofia University’s Faculty of Economics and Business Administration (FEBA). Dr Sedlarski teaches a 

number of core academic courses in Bulgarian, English and German in the bachelor and master 

programmes at FEBA. All of those courses fall within the scope of the competition procedure. 

 

2. Publications and Citations 

The candidate has submitted a list of publications showing him to be the sole author or co-

author of 61 scientific publications and two higher education textbooks. For this particular competition 

procedure, he has submitted a list of 42 publications. Of them one, namely [1] is a single-authored 

monograph in the Bulgarian language; one [18] is a single-authored scientific article in English, 

published in a Peter Lang Verlag academic series; two [19, 37] are co-authored articles in the same 

series; one [36] is a co-authored scientific article in German and is dedicated to the pedagogy 

problems of economics teaching. In addition, he is the single author of 15 and co-author of 13 

scientific articles in Bulgarian published predominantly in the Bulgarian journals Economic Thought, 

Economic and Social Alternatives, as well as in academic series such as Yearbook of FEBA, and 

Scientific Papers of UNSS. He has authored two ‘long scientific articles’ (studiya, in Bulgarian) in 

Yearbook of FEBA (of them [7] is single-authored and [8] is co-authored); three book chapters [2, 3, 

4]; two single-authored reports published as full text in international conference proceedings [41, 42]; 
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two higher education textbooks in Bulgarian, of which [5] is single authored and [6] is co-authored 

with the internationally respected German economics professor Dr Hermann Albeck.  

In addition, in the Form showing fulfilment of the Minimal National Requirements for the 

rank of full Professor in the Bylaws (Pravilnik) for implementation of the Law for Development of the 

Academics in the Republic of Bulgaria, Dr. Sedlarski has given details on an additional co-authored 

publication in the Scopus-indexed Journal of Applied Economic Sciences. 

The candidate has provided a list of 26 citations of his publications found in the works of other 

scientists. In the submitted Excel table showing fulfilment of the above Bylaws’ minimal national 

requirements the candidate has enlisted 27 citations in total. I discuss them in chapter 5 below. 

 

3. Description of the candidate’s research 

In the standard Form describing his research interests the candidate has enlisted quite a 

number of areas: behavioural economic analysis, history of economic thought, economics of 

happiness, integrating the social status concept in the conventional economic theory, market analysis 

of extreme wealth inequality and resource distribution inefficiencies, international economics in the 

context of information connectedness and technological advancement. It is natural that the candidate’s 

scientific contributions are of different value in all of these areas, but their sheer presence indicates a 

wide-ranging competence in contemporary economic science. I believe his contributions could be best 

described as critically reviewing a comprehensive body of scientific literature and then formulating 

interesting new generalizations. It is noteworthy that in certain areas the candidate is versed enough in 

the used mathematical apparatus and is able to grasp in depth the economic phenomena and to come 

up with interesting new ideas. For example, in his monograph [1] he is analysing the established 

paradox of diminishing women’s happiness in our time and its relationship with various social and 

cultural factors. The author has identified interesting connections between the economic growth-

targeted policies on one hand, and the burgeoning new field of happiness economics, i.e., the 

economic analysis of the factors determining human wellbeing on the other hand. Dr Sedlarski’s views 

on the need to modify and augment the normative goal of economics – utility maximization – and 

include in it people’s subjective wellbeing, are in unison with the contemporary economic thought 

worldwide.  

 

4. Teaching activity of the candidate 

Dr. Sedlarski has a substantial teaching experience, accumulated over the last 15 years in a 

number of academic courses at FEBA. As a young Assistant Professor he had the opportunity to work 

under the guidance of a few German and Bulgarian economics professors who taught in the German-

speaking bachelor programme. Consequently, he grew up and established himself as a capable 

lecturer, respected by colleagues and students alike. 
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5. Fulfillment of the minimal national requirements for the rank of full Professor 

The only candidate in the competition procedure has completed a Form showing that he fully 

meets the minimal national requirements published in the Bylaws (Pravilnik) for implementation of 

the Law for Development of the Academics in the Republic of Bulgaria for the scientific field 3.8 

Economics. In particular: he has accumulated the necessary 150 points for Index1, Index2, and Index 3 

from the ABV group by possessing the title Doctor (50 points) and having presented a ‘habilitation’ 

monograph (100 points). The Bylaws (see State Gazette issue 56/06.07.2018, Table 1, Scientific Field 

3 Social Economic and Legal Sciences, 3.8 Economics) demand that each candidate should have 

gathered by publications only (group G, Index4 – Index10) at least 200 points for the rank of full 

professor. Dr. Sedlarski has filled the relevant Form, which shows that he requested a total of 317 

points for 39 of his publications, related to the competition procedure. I believe the request to be fair, 

i.e., each publication is adequately assessed and the sum is correctly computed.  

Next, the Bylaws (State Gazette issue 56/06.07.2018, Table 1, Scientific Field 3 Social 

Economic and Legal Sciences, 3.8 Economics) in group D (Index11, Index12, and Index13) demand 

that each candidate should have at least 100 points collected from citations in other people’s scientific 

publications. The relevant Excel Table Form submitted by Dr. Sedlarski shows that he requested 127 

points collected due to 27 of his publications. Computing these he has committed tow serious errors, 

one reducing his points and the other raising them. I believe one should have in mind that the 

methodology of the Bylaws is rather new – barely a year old – and some of its complexity is still 

poorly understood by our academic community.  

The error reducing his sum is due to dividing by the number of co-authors. While such 

division must be done for the points for co-authored publications, it should not be done for citations. 

Thus, the candidate has inflicted damage on himself amounting to several dozens of points. 

The error boosting the sum is due to inadequate reading of a text in the Bylaws (State Gazette 

issue 56/06.07.2018, Final Regulations, Note 9) stating, “Publications for which the citing one and the 

cited one have at least one common author (i.e. self-citations) must be excluded from the total citation 

sum.” In the submitted Excel Form, in line 58, line 69, line 72, and line 75 the candidate has enlisted 

cited publications with one and the same co-author – Henrik Egbert. After deducting these four 

citations as self-citations of Professor Egbert and recalculating the sum of the remaining 23 citations, 

one obtains 155 points. Therefore Dr. Sedlarski has more than the required 100 points and meets the 

demands. 

 

6. Critique and recommendations 

In his research work thus far, Dr. Sedlarski has successfully combined two different lines. One 

is the ‘traditional’ way of doing economic science in Bulgaria for which is typical an elaborative 

literary style combined with seeking to theorize based on summarizing other authors’ literary 
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compositions. On the other hand, a number of his publications contain really interesting and modern 

research with a strong empirical component. The latter are mostly co-authored by Professor Henrik 

Egbert, or by Dr. Sedlarski’s students developing their masters’ theses. Such a ‘two-tier’ approach was 

totally justified in its time. However, a future full professor who is so young will not need to bow to 

outdated expectations, characteristic of a part of the local academic community. In addition, in the 

coming years he will have to work in an international environment where world standards for 

scientific research will not only dominate, but will probably remain the only standards. Therefore, I 

can recommend him to go that way. 

 

7. Conclusion 

Dr. Teodor Sedlarski, Associate Professor, is the only candidate in the competition procedure 

for full Professor of economics in the Faculty of Economics and Business Administration at Sofia 

University St. Kliment Ohridski, and he meets all the demands for the position. He has accumulated 

enough of what is needed, and by several of the measures he exceeds significantly the quantitative 

requirements. He is fluent in the three languages, in which the new Professor must teach courses at 

FEBA. As a young Assistant Professor he had the opportunity to spend time in high-ranking German 

and Swiss universities and to learn from some of the most respected economics professors in the 

German-speaking world. He has gathered substantial experience working on academic projects at 

university, national, and international level. He has an impressive administrative experience, having 

been director of a faculty research Centre, Vice-Dean for academic affairs at FEBA, then Dean, and 

for some time a Minister of the Economy of Bulgaria in a care-taker government. 

All of the above makes me support his candidature for full Professor at Sofia University St. 

Kliment Ohridski. 

 

Sofia, 17 October 2019.   Member of the Scientific Jury:  

        Prof. Dr. George Mengov 


