
 

1 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от  проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова от 

Висшето училище по застраховане и финанси – София 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

по професионално направление 3.8. Икономика 

(Митнически регулации в международната търговия) 

 

В конкурса за академичната длъжност „доцент“, обявен в Държавен 

вестник, бр. 48 от 28.06.2022г. и на интернет-страница на Софийския 

университет (СУ) „Св. Климент Охридски“, като единствен кандидат се 

явява гл. ас. д-р Цветан Мадански от същия университет. 

 

1. Общо представяне на процедурата и получените материали 

Определена съм за член на научното жури по настоящата процедура 

със заповед РД-38-487/09.08.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски”. С решение на научното жури (Протокол №1 от 7.09.2022 г.) съм 

натоварена с изготвянето на становище по настоящата процедура. 
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За участие в обявения конкурс е подал документи като единствен 

кандидат гл. ас. д-р Цветан Мадански от СУ „Св. Климент Охридски”. 

Гл. ас. д-р Мадански е представил за разглеждане от научното жури 

следните материали: 

• Автобиография; 

• Диплома за придобита образователна и научно степен 

“доктор“; 

• Хабилитационен труд по темата на обявения конкурс; 

• Други публикации във връзка с конкурса и резюметата им; 

• Справка за изпълнение на националните минимални 

изисквания, залегнали в Закона за развитието на академичния състав в Р 

България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане; 

• Справка за приносите в научните публикации; 

• Справка за цитиранията на научните трудове в публикации на 

други учени; 

• Справка за трудова заетост; 

• Документи, удостоверяващи участието на кандидата в 

различни проекти.  

Приемам публикациите,  представени за разглеждане във  връзка с 

настоящата процедура. 

Те, както и дейността по изпълнението на различни проекти, са 

напълно достатъчни за изпълнението на минималните национални 

изисквания oт кандидата, залегнали в ЗРАСРБ и Правилника за неговото 

прилагане за заемането на академичната длъжност „доцент“ по ПН 3.8 

Икономика. Към момента на изготвяне на настоящото становище няма 

основание за съмнение в автентичността на научната продукция на 

кандидата. 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 
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Гл. ас. д-р Мадански се отличава с дългогодишен опит от практиката 

в областта на настоящия конкурс – в продължение на повече от 20 години 

работи в системата на митниците в Р България, като заема различни 

длъжности и се издига до Главен секретар на Агенция „Митници“ в периода 

2014-2018 година. От 2019 година е главен асистент в Стопанския факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“, където преподава и ръководи магистърска 

програма „Митнически и данъчен контрол“. Тази симбиоза на задълбочени 

познания от практиката и академично развитие правят кандидата особено 

ценен като преподавател, свързващ теорията и практиката, за Стопанския 

факултет на СУ. Цялата научна продукция и дейност на кандидата 

безспорно попадат в областта на обявения конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

Кандидатът е представил две монографични изследвания, една глава 

от книга на руски език, и книга на основата на дисертационния му труд за 

присъждане на ОНС „доктор“. Всички те попадат в проблематиката на 

настоящия конкурс: 

• Мадански, Ц. (2022), Актуални въпроси на косвените данъци, 190 

стр. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, ISBN ISBN 978-

619-245-239-1 2. Мадански, Ц. (2021),  

• Митнически регулации и икономически аспекти на вноса на стоки 

в ЕС, 216 стр. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, ISBN 

978- 619-245-148-6 3. Мадански, Ц. (2019),  

• Мадански, Ц. Стефанов, (2022) Правовые и финансово-

экономические средства достижения целей устойчивого развития. 

Таможенный контроль трафика продукции, нарушающей права 

интеллектуальной собственности. Влияние производства и торговли 

фальшивой и контрафактной продукции на некоторые секторы экономики 
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Европейского Союза (параграф 1.7) (стр.525-542), ISBN:978-5-00172-310-3, 

Монография "Издательство Прометей", Москва, Рецензирано, International 

• Мадански, Ц. (2019), Фактори за ефективност на митническия 

контрол върху трафика на фалшифицирани и пиратски стоки, нарушаващи 

права на интелектуална собственост, 200 стр., Издателство на БАН „Проф. 

Марин Дринов“ ISBN 978-954-322-986-4 /дисертационен труд/ 

Отделно гл. ас. д-р Мадански е автор на учебник по митнически 

контрол в две издания и на едно учебно помагало по данъци и мита, както 

и на общо 13 броя научни статии и доклади по тази проблематика.  

Трудовете на кандидата безспорно съдържат както теоретични, така 

и практико-приложни приноси, с определен превес на последните. Сред 

приносите с теоретичен характер изпъква авторовият прочит на редица 

митнически регулации в контекста на противодействието на изпирането на 

пари. Това е една изключително актуална материя през последните години, 

и гл. ас. д-р Мадански я разглежда задълбочено от концептуална гледна 

точка.  

На следващо място, той дава своята интерпретация на основни 

понятия в областта на управлението на митниците. Особено ценно е 

разглеждането в трудовете му на дигитализацията на митническата 

дейност, на нейните основни направления и проблеми. Прави впечатление, 

че кандидатът разглежда и анализира дигитализацията и в нейната 

превантивна роля за нарушения на акцизното законодателство и в по-широк 

план – в нейната роля за ограничаване на разпространението на сивата 

икономика. Това също е много актуален аспект на модерното управление 

на митниците, и неговото значение се засили особено през последните 

няколко години.  
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Неоспорим сериозен принос от практико-приложен характер е 

представянето по достъпен начин и в дискусионен режим на основни 

понятия и положения от областта на управлението на митниците. Това е 

една много сложна и същевременно изключително важна дейност както за 

държавата, така и за бизнеса, и познаването й от студентите-икономисти е 

задължително, а същевременно не се преподава достатъчно в българските 

висши училища. Това се дължи и на липсата на учебници и учебни 

помагала, както и на достатъчно на брой подготвени преподаватели по тази 

материя. Със своите учебници и изобщо с цялата си научна продукция гл. 

ас. д-р Мадански безспорно допринася за формирането на знания у 

студентите по тази проблематика. 

 

5. Критични забележки, въпроси и препоръки  

Нямам сериозни критични бележки към кандидата. Впечатлена съм 

от научната продукция на гл. ас. д-р Мадански, която е отражение на 

симбиозата между науката и практиката в трудовата кариера на една 

личност.  

Отправям следните въпроси към кандидата, на които той да даде 

отговор от позицията си на дългогодишен опит като ръководител и 

специалист в областта на митническото управление:  

• Смятате ли, че нетарифните мерки, които напоследък се прилагат 

в контекста на Зелената сделка от ЕС за трети страни, ще бъдат ефективни 

от една страна за постигане на „зелена“ икономика и от друга, за защита на 

производителите от Съюза? 

• Подкрепяте ли тезата, че с прилагането на повече и разнородни 

нетарифни мерки нашата страна би защитила своите производители от 
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чуждестранна конкуренция и би повишила качеството на стоките, които се 

внасят? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Въз основа на гореизложеното, давам своята положителна оценка на 

материалите, предоставени за разглеждане във връзка с настоящата 

процедура и гласувам „ЗА“ заемането на академичната длъжност „доцент“ 

по 3.8 Икономика (Митнически регулации в международната търговия) в 

Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от гл. ас. д-р Цветан 

Мадански. 

. 

 

07.10.2022 г.  Изготвила становището:   (п) 

Гр. София 

 

 

  /проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова/ 

 


