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  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

   

 

 

 

От: проф. д-р Миланка Димитрова Славова 

          УНСС,  професионално направление 3.8. „Икономика“  

          научна специалност „Световно стопанство и МИО“ 

 

Относно: конкурс за доцент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по 

професионално направление 3.8. Икономика (Митнически регулации в 

международната търговия). 

 

 

1. Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на Стопанския факултет в СУ „Св.Климент 

Охридски“. Обнародван е в ДВ бр.48 от 22 юни 2022 г. Участвам в състава на научното 

жури за провеждането на конкурса съгласно Заповед № РД-38-487/09.08.2022 г. на 

Ректора на СУ „Св.Климент Охридски“ 

 

2. Информация за кандидата в конкурса 

В обявения конкурса участва един кандидат - гл. ас. д-р Цветан Мадански. Той 

е придобил магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ във  ВИИ 

„Карл Маркс“ през 1989 г. Защитава докторска дисертация през 2018 г. и придобива 

ОНС „доктор“ по специалност 3.8 Икономика (Политическа икономия) в Стопанския 

факултет на СУ. Гл.ас. д-р Цветан Мадански има богат практически опит. Той е заемал 

различни длъжности като главен митнически инспектор и началник на митническо 

бюро,  главен инспектор и държавен експерт в Агенция „Митници-Инспекторат“ на 

Централно митническо управление“ – София. Натрупал е значителен опит и като 

преподавател. От 2011 до 2018 г.  е хоноруван преподавател в Стопанския факултет на 

СУ, а от 2016 г. – във ВСУ „Черноризец Храбър“. От 2018 г. е главен асистент в 

катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на СУ и ръководител на магистърската 

програма „Митнически и данъчен контрол“. Специализирал е митнически контрол и 
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борба с корупцията в Толуза-Франция и е преминал през различни специализирани 

обучения на държавната администрация. Впечатляваща е и неговата обществена 

дейност. 

 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

От представената справка може да се направи изводът, че гл.ас. д-р Цветан 

Мадански изпълнява изискванията за заемането на академичната длъжност „доцент“ в 

съответствие със ЗРАСРБ (чл.2б), Правилника за приложението му (чл.1а, ал.1) и 

чл.115 (1) на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“.  

За участието си в конкурса гл. ас. д-р Цветан Мадански е представил тринадесет 

публикации: три от тях са самостоятелни монографии, в т.ч. едната е хабилитационен 

труд; две глави от колективни монографии; седем статии; един доклад от 

международна конференция. Статиите и докладът са публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове. Две от 

представените статии са в съавторство и за тях са приложени разделителни протоколи. 

Преобладаващата част от публикациите (десет) са на български език, три са на руски 

език и са издадени в чужбина. Хабилитационният труд на кандидата в конкурса е със 

заглавие „Митнически регулации и икономически аспекти на вноса на стоки в 

Европейския съюз“. Съдържанието му съответства изцяло на обявената тематика на 

конкурса. Гл.ас. д-р Цветан Мадански покрива минималните национални изисквания, а 

в група Г ги надхвърля със 75 точки. Той е представил 11 цитирания, вкл. в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация.  

 

4. Оценка на учебно-преподавателската и учебно-методичната дейност 

Гл.ас. д-р Цветан Мадански е натрупал знчителен преподавателски опит. 

Преподава като редовен и хоноруван преподавател в два университета. Разработил е 

учебни курсове по „Основи на митническия контрол“ в ОКС „бакалавър“ и по 

„Митнически контрол“, „Митнически и данъчен контрол“, „Митнически режими и 

процедури“ и „Данъчна и митническа политика на ЕС“ в ОКС „магистър“. Кандидатът 
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в конкурса е разработил учебни материали по преподаваните дисциплини в 

съавторство. Някои от тях като „Основи на митническия контрол“ са преиздавани. 

Гл.ас. д-р Цветан Мадански успешно предава своя опит на студентите като по 

дисциплината „Практикум по митнически и данъчен контрол“ организира практическо 

обучение на студентите в митниците, привлича специалисти за лекции по конкретни 

теми и инициира създаването на магистърска специалност по „Митнически и данъчен 

контрол“. Това ми дава основание да твърдя, че гл. ас. д-р Цветан Мадански има 

необходимия преподавателският опит и висока степен на подготвеност за заемането на 

академичната длъжност „доцент“ по конкурса. 

 

5. Характеристика на представените научни публикации 

Основно направление в публикациите, представени за участие в конкурса, са 

проблемите на митническите регулации в търговията на ЕС с трети страни и 

облагането с косвени данъци в ЕС. Те са разработени в двете монографии. 

Хабилитационният труд (публикация №2) е задълбочено, логично структурирано 

изследване на митническата политика на ЕС и нейното приложение. Специално 

внимание е отделено на търговията на ЕС с Китай и САЩ и нейното развитие. 

Самостоятелното монографично изследване представя проблеми, които са по-слабо 

разработени през последните години в икономическата литература в България. 

Посочени са конкретни примери за различни митнически процедури. Монографията е 

разработена въз основа на обобщаване на значителен брой източници, сред които са 

регламенти на ЕС, монографии, статии и др. Тази проблематика е основна за 

кандидата в конкурса, който я е изследвал и представил също така в публикации  7, 9, 

11, 12 и 13. 

В областта на косвените данъци в публикация 1 кандидатът за конкурса е 

представил задълбочен анализ на облагането с тези данъци в ЕС и конкретно ролята на 

митническия контрол по отношение на ДДС при внос и акцизите. При липсата на обща 

данъчна политика и различията в равнището на ДДС, както и на другите данъци, в 

страните-членки, авторът е проследил развитието на инструментариума на ЕС за 

преодоляване на несправедливо извличане на конкурентни предимства чрез данъците, 

предотвратяването на данъчни измами и много други проблеми на косвените данъци и 
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конкретно на ДДС. По отношение на акцизите той е разгледал проблемите по 

конкретни стоки. Специално внимание е отделено също така на  особеностите на 

българските регулации за ставките на акцизите и ДДС, както и начините за 

определянето на данъчната основа и дейностите за възстановяването на ДДС. 

Представени са също така перспективите на политиката на ЕС в тази област. 

Изследването е основано на проучването на множество документи и научни 

публикации. Възстановяването на ДДС на чуждестранни физически лица и условията 

за заверка на документите пред митническите органи са изследвани и представени в 

публикация 5. 

В публикация 6 гл.ас. Цветан Мадански е представил контрола при пренасянето 

на пари в ЕС и в трети страни, анализирал е промените в законодателството и 

необходимостта от промени и в българските разпоредби по този въпрос..  

Другите публикации на кандидата в конкурса продължават неговата 

изследователска дейност в областта на митническия контрол при опитите за трафик на 

фалшифицирани стоки. Това са публикации 3, 4, 8 и 10 като първата от тях е 

публикация въз основа на докторската дисертация на участника в конкурса. В тях се 

определят същността на тази група стоки, митническият контрол за предотвратяване 

на нарушаването на интелектуалната собствености и условията за повишаването на 

неговите положителни рецултати. 

 

6. Основни научни и научно-приложни резултати и приноси 

 Кандидатът в конкурса е структурирал и обобщил коректно научните и научно-

приложните приноси на своята изследователска дейност. Те могат да бъдат определени 

в две основни области: 

• Повишаване на валидността на съществуващата теория и методология чрез 

допълването им. Към тази област могат да се отнесат систематизацията на 

митническите регулации при вноса на стоки в ЕС от трети страни, 

обобщаването на основните проблеми при митническото облагане и тенденциите 

към ускоряването на процедурите за контрол въз основа на приложението на новите 

цифрови технологии. 
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• Приложение на съществуващата теория или методология за обяснение и 

анализ на  конкретни проблеми. Към тази област се отнасят анализът на 

развитието на търговските отношения на ЕС със САЩ и Китай, 

усъвършенстването на митническите дейности по отношение на ДДС, 

анализът на опита на българската митническа администрация в борбата 

срещу трафика на фалшифицирани стоки. 

 

 

 7. Критични бележки и препоръки 

 Тясната специализация в изследователската дейност има безспорни предимства 

по отношение на обосноваността и значимостта на получените резултати. Това се 

доказва от представените публикации на кандидата в конкурса. Бих искала да 

препоръчам на гл.ас. д-р Цветан Мадански да разшири предмета и обекта на своите 

научни изследвания в свързаните с митническия контрол и косвените данъци области 

на международната търговия и европейската интеграция и да публикува изследванията 

си в реферирани български и чуждестранни списания. 

 

  Заключение:  

  

Представените от гл. ас. д-р Цветан Мадански научни публикации, 

постигнатите от него научни и научно-приложни резултати и приноси, 

значителният професионален опит и преподавателската дейност, както и 

съответствието с изискванията на ЗРАСРБ, на Правилника за неговото 

прилагане и на Правилника за условията и реда за придобиването на научни 

степени и заемането на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“, 

ми дават основание убедено да го подкрепя за назначаването на  академичната 

длъжност „доцент“ в СУ „Св.Климен Охридски“. 

 

 

 

 

10.10.2022 г.                                                                   Изготвил становището:                                                                                                              

гр. София                                                                                   (проф. д-р Миланка Славова) 
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