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С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Димитър Георгиев Златинов 

Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

Катедра „Икономика“ 

 

ОТНОСНО:  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в ПН 3.8 

Икономика (Митнически регулации в международната търговия) за 

нуждите на Стопанския факултет 

ОСНОВАНИЕ НА СТАНОВИЩЕТО: Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски“ РД 38-487/09.08.2022 г.  

 

Информация за конкурса и кандидата 

Конкурсът е за академичната длъжност „доцент“ в ПН 3.8 Икономика 

(Митнически регулации в международната търговия) и е обявен в Държавен вестник, 

бр. 48/28.06.2022 г., за нуждите на катедра „Икономика“ на Стопанския факултет в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  

За участие в конкурса са постъпили единствено документите на гл. ас. д-р 

Цветан Стефанов Мадански. Представените документи са изготвени съгласно 

изискванията на ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност “доцент” и Правилника 

за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“.  

Д-р Цветан Мадански е завършил специалност „Счетоводство и контрол“ във 

ВИИ „Карл Маркс“, понастоящем УНСС, където през 2005 г. придобива и 

професионална квалификация по международни икономически отношения. От 1991 г. 

до 2018 г. е заемал различни длъжности, включително и ръководни, в системата на 

митниците в България и е участвал в международни проекти, пряко свързани с работата 

на митническата администрация. През 2018 г. д-р Мадански успешно защитава ОНС 

„доктор“ отново в областта на митническото дело, което потвърждава целенасочените 

му усилия и задълбочена подготовка в тази специфична област. Дългогодишният си 

преподавателски опит д-р Мадански трупа освен като лектор в СУ „Св. Климент 

Охридски“ и ВСУ „Черноризец Храбър“ и в сферата на професионалните обучения. 

Богатата обществена дейност на д-р Цветан Мадански включва участия в различни 

неправителствени организации като Ротари клуб, Обществения съвет на Националната 
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библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Фондацията за развитие на търговското право 

и Камарата на минералните води в Република България.  

Изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 26 от ЗРАСРБ  

Според справката за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 

26 от ЗРАСРБ за ПН 3.8. Икономика за заемане на академичната длъжност „доцент“ гл. 

ас. д-р Цветан Мадански преизпълнява количествените критерии – при минимум 400 

той има 525 точки, както следва:  

• показатели от група А – дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ – 

50 точки;  

• от група В – хабилитационен труд, монография – 100 точки;  

• от група Г – монография, вкл. която не е представена като основен 

хабилитационен труд и публикации (студии, статии, доклади и др.) в различни 

по ранг и вид научни издания – 275 точки;  

• от група Д – цитирания и рецензии в научни издания – 100 точки. 

Прави впечатление целенасочената научноизследователска дейност на д-р 

Мадански в областта на митническото дело, която е подплатена и с богат практически 

опит. Конкретно за участието в конкурса, освен трите представени монографии (едната 

от които е защитеният дисертационен труд), справката съдържа данни за общо 13 

публикации в различни издания, сред които 3 на руски език. 11 от посочените за 

участие в конкурса публикации са подготвени самостоятелно, което показва капацитета 

и компетенциите на д-р Мадански да изследва актуалните въпроси на митническите 

регулации в съпоставителен план на примера на Европейския съюз. 

Обща характеристика на представените научни трудове 

Предоставен е списък на всички публикации на гл. ас. д-р Цветан Мадански. Те 

са 20 на брой и от тях може да се получи цялостна представа както за научните 

интереси, така и за учебно-методическата работа на кандидата за доцент. По-конкретен 

интерес представлява списъкът на публикациите във връзка с обявения конкурс:  

• 3 самостоятелни монографии, една от които е представена като хабилитационен 

труд, а другата е защитеният дисертационен труд. Общият обем на трите 

монографии надхвърля 600 страници, като към тях е представена и глава от 

монографично изследване на руски език.  
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В хабилитационния си труд д-р Мадански обръща специално внимание на спецификите 

на вноса на стоки в ЕС, който е предмет на изследване в монографията. Разглеждат се 

функционалните аспекти на митническите регулации при внос на стоки в ЕС, като се 

представя практическото прилагане на съответните митнически процедури. Изясняват 

се параметрите на необходимата митническа документация и се проследяват в детайли 

стъпките на въвеждане на стоки на митническата територия на ЕС. Разгледани са 

различните методи за определяне на митническата стойност на стоките, които са 

илюстрирани и с примери от практиката. Засяга се и важният въпрос за 

предотвратяване на митнически измами и ролята в тази насока на митническите органи. 

В съпоставителен план се представят видовете мита, налагани от Световната търговска 

организация и в рамките на ЕС, отново подкрепени с примери от съвременната 

митническа практика, което пряко кореспондира с тематиката на конкурса за доцент.    

Д-р Мадански изследва и външнотърговските отношения между ЕС и Китай и САЩ, 

като коментира специфичните фактори, оказващи влияние върху външната търговия на 

ЕС при съпоставка с водещите партньори в света, включително и спрямо сключените 

търговски споразумения и договорености на Съюза. Периодът на изследване е между 

2015 и 2019 г., като се акцентира и на последиците от пандемията от COVID-19, което 

несъмнено придава актуално звучене на изследването на кандидата за доцент.  

• 6 статии в издания на ИК „Труд и право“ и 1 в списание, които са свързани с 

отделни аспекти от дейността на митническата администрация и прилагането на 

митническите регулации в областта на международната търговия. 

• 2 доклада от международни конференции на руски език, в които се засягат и 

съвременните аспекти от митническата дейност, свързани с нейната 

дигитализация.  

Извън обхвата на конкурса, но включени в общия списък на публикациите, са 

участията на д-р Мадански в разработването на учебници и учебни помагала в сферата 

на митническия контрол, които са полезни за студентите и служат в процеса на тяхното 

обучение, включително и в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в Стопанския факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“.   

Представените за рецензиране научни публикации напълно съвпадат с 

тематиката на обявения конкурс. Задълбочеността на направените изследвания, тяхната 

специфичност и актуално звучене отговарят на равнището на академичната длъжност 

„доцент“. Цитируемостта на научните трудове на д-р Мадански, включително и с 
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представените 3 цитата в Scopus/Web of Science и международно признати бази данни, 

също демонстрира отзвука на изследваните въпроси сред научната общност.  

 

Оценка на научните приноси на кандидата 

 Приносите на гл. ас. д-р Цветан Мадански за участие в конкурса за академичната 

длъжност „доцент“ са дефинирани в три насоки – с теоретичен характер, с практико-

приложен характер и на база експертизата и опита в митническата администрация в 

България и в сътрудничество с партньори извън страната. От теоретична гледна точка, 

д-р Мадански изследва различните аспекти на изработването и прилагането на 

митническите регулации, като специално внимание обръща на вноса на стоки, 

търговската политика на ЕС и дигитализацията на митническата дейност. С практико-

приложна насоченост са изведените от д-р Мадански методически особености на 

митническите режими и процедури и аспектите на тяхното прилагане, които са 

подплатени с конкретни примери от практиката на митническите администрации. 

Богатият административен и практически опит на кандидата за доцент намира 

отражение и в неговата преподавателска дейност, която се реализира при разкриването 

на магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“ в Стопанския факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“ и специфичните курсове по данъчна и митническа 

политика на ЕС, митнически режими и процедури, митнически контрол и 

дигитализация на митническата дейност.  

 Посочените приноси в научноизследователската и приложна работа на д-р 

Мадански намират отражение и по посока на отправените препоръки за провеждането 

на външнотърговска и в частност митническа политика в неговите изследвания, като 

изводите и оценките за българската практика се обвързват с европейските и световни 

тенденции, което позволява анализът да не звучи изолирано и извън контекст.  

 

Критични бележки и препоръки 

  Бих отправил препоръка към д-р Мадански да разшири публикационната си 

дейност в реферирани издания в световноизвестни бази данни, което ще позволи да се 

популяризират обхватните изследвания в областта на митническото дело на кандидата 

за доцент. 

 По отношение на представените документи за участие в конкурса, бих искал да 

отбележа липсата на разделителни протоколи за двете публикации в съавторство, както 
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и липсата на резюмета на български и английски език по всички представени за 

рецензиране публикации.  

 

Заключение 

Гл. ас. д-р Цветан Стефанов Мадански преизпълнява минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, а в съдържателен план 

тематиката и качеството на представените публикации напълно покрива областта на 

обявения конкурс. Отчитайки богатия административен опит на д-р Мадански и 

неговата безспорна компетенция по отношение на дейността на митническата 

администрация, която намира отражение в представените публикации и разработените 

учебни материали, изразявам своето положително становище по кандидатурата на гл. 

ас. д-р ЦВЕТАН СТЕФАНОВ МАДАНСКИ да заеме академичната длъжност „доцент“ 

в катедра „Икономика“ на Стопанския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“.  

 

 

10 октомври 2022 г.  

гр. София   доц. д-р Димитър Златинов 

   


