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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

От:  професор д-р Богомил Борисов Манов, Университет за национално и световно стопанст-

во, катедра „Финанси”, хабилитиран по научна специалност „Финанси, парично обръщение, 

кредит и застраховка” 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов (СА) по област на висше образование 3. Соци-

ални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специ-

алност „Финанси и кредит (финанси)“ . 

 В конкурса за ‘професор’, обявен в Държавен вестник, бр. 51/ 05.06.2020 г. и в интер-

нет-страница на СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов за нуждите на катедра „Финанси и кредит“  

като кандидат участва доц. д-р Стоян Станимиров Проданов  от същата катедра на цити-

раната академия.  

 Със заповед № 623/27.07.2020.г. на Ректора на СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов съм оп-

ределен за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната длъжност „профе-

сор” в СА.   

 Представеният от доц. д-р Стоян Станимиров Проданов  от катедра „Финанси и кре-

дит” комплект материали на хартиен и електронен носител е в съответствие с Правилника за 

развитие на академичния състав на СА. 

За участие в конкурса кандидата е представил Заявление на 05.06.2020 г. и изискваните 

документи, посочени в  точки като приложения към нея. По-конкретно за доказателства и 

рецензиране са представени следните документи: 

1. Автобиография, написана и представена в европейски формат; 

2. Сканирано копие на диплома за завършено висше образование Серия А, № 003233 и 

регистрационен номер 23281 от 30.07.1993 година, заедно с Приложение А - 3233 

към нея; 

3. Сканирани копия на ВАК, протокол 16, №10/20.06.2000 г. и  на Диплома № 26905 

от 23.08.2000 г. за присъждане на образователна и научна степен „доктор“; 

4. Сканирано копие на Свидетелство за научно звание „доцент“ № 21389/03.07.2002 г. 

на ВАК; 
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5. Сканирано копие на автореферат за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор“ на дисертационен труд със заглавие: „Модели за рационализиране на ин-

вестиционните решения“ с посочени публикации във връзка с труда; 

6. Сканирано копие на списък на публикациите приети при кандидатстване за научна-

та и образователна степен „доктор“; 

7. Списък на представените за рецензиране публикации за съответствие с минимални-

те национални изисквания за област 3. „Социални, стопански и правни науки“, по-

казатели от 4 до 10, приложен към Заявление до Ректора на СА „Д. А. Ценов“ за до-

пускане до конкурса от 05.06.2020 г. 

8. Сканирано копие на Справка за академична заетост от 18.03.2020 г. , издадено от ст. 

инспектор в СА, за следните учебни години: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020; 

9. Сканирано копие на Удостоверение, издадено на 11.03.2020 г. от Ректора на СА  за 

трудов стаж на доц. Стоян Проданов; 

10. Списък с една посочена монография за участие в конкурса за „професор“ със загла-

вие: „ Икономиката и застрахователният пазар в България“, Изд. Фабер, В. Търново, 

2020, 218 стр., ISBN 978-619-00-1123-1 

11.  Списък със студии, статии и доклади с които доц. д-р Стоян Проданов участва в 

конкурса за „професор“; 

12. Справка за цитиранията на доц. д-р Стоян Проданов в монографии и колективни 

трудове с научно рецензиране, издадена от Директор библиотека на СА на 

04.03.2020 г; 

13. Справка за цитиранията на доц. д-р Стоян Проданов в публикации от периодични 

издания и в сборници от конференции, издадена от Директор библиотека на СА на 

04.03.2020 г; 

14. Сканирано копие на Служебна бележка от Редакционния съвет на списание „На-

родностопански архив“ за направените рецензии като член на РС на списанието, из-

дадена от Гл. редактор на 05.03.2020 г.; 
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15. Сканирано копие на Удостоверение № 31/09.03.2020 на Институт за научни изслед-

вания към СА за участие на доц. д-р Стоян Проданов в научноизследователски про-

екти; 

16. Декларация за липса на доказано по законоустановения ред плагиатство в научните 

трудове, представена от доц. д-р Стоян Проданов; 

17. Списък на участието като автор в написването на учебници, съгласно чл.131 (1), т. 

18 от ПРАС на СА „Д. А .Ценов“ гр. Свищов; 

18. Списък на разработени и преподавани лекционни курсове от доц. д-р Стоян Прода-

нов, съгласно чл.131 (1), т. 19 от ПРАС на СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов; 

19. Справка за научните и научно-приложни приноси в публикации и изследователски 

проекти на доц. д-р Стоян Станимиров Проданов; 

20. Справка на защитили докторанти под научното ръководство на доц. д-р Стоян Про-

данов, съгласно член 129, ал. 2. От ПРАС, представен от ДАР на СА от 02.03.2020 

г.; 

21. Справка за текущо ръководени докторанти и научно ръководство на докторанти, 

назначени на преподавателски позиции, съгласно чл. 137. (1) подточка в) от ПРАС 

на СА „Д. А. Ценов“,  към м. март 2020 год.  

22. Сканирано копие на Служебна бележка №3/06.03.2020 г. издадена от Съюза на уче-

ните в България – клон Свищов, за членството на доц. Проданов в едноименната ор-

ганизация;  

23. Резюмета на трудовете, представени за рецензиране по конкурса, които не повтарят 

представените за придобиване на ОНС „доктор”, на научна степен „доктор на нау-

ките” и за академичната длъжност „доцент“, от доц. д-р Стоян Станимиров Прода-

нов; 

Приемат се за рецензиране всички приложени научни статии, научни доклади, учебни-

ци, монографии и шест участия в научноизследователски проекти, които са завършени и из-

платени. 
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Кратки биографични данни  

Доц. д-р Стоян Проданов е роден на 16.07.1969 година. През 1993 г. завършва специал-

ност „Финанси и кредит“ към СА „Д. А. Ценов“ - диплома за завършено висше образование 

Серия А, № 003233 и регистрационен номер 23281 от 30.07.1993 година, заедно с Приложе-

ние А - 3233 към нея; 

 От 28.10.1993 г. до 05.12.1995 г работи като асистент, от 06.12. 1995 г. до 24.01.1999 г. 

като старши асистент, от 25.01.1999 г. до 29.04.2020 г. като главен асистент и доцент от 

30.04. 2002 г до настоящия момент в катедра „Финанси и Кредит“. С Решение на ВАК, про-

токол 16, №10/20.06.2000 г. му е присъдена научната и образователна степен „доктор“,  Дип-

лома № 26905 от 23.08.2000, а научното звание „доцент“ получава   през 2002 г., видно от 

Свидетелство за научно звание „доцент“ № 21389/03.07.2002 г. на ВАК.  

Доц. д-р Стоян Проданов притежава богат практически опит. През 1997 г. до 1999 г. е Зам. 

Председател на Съвета на директорите на „Свилоза“ АД. От 1999 година до днес е общински 

съветник в Община Свищов, като е бил Председател на Общинската агенция по приватизация, 

Председател на комисията по икономическо развитие и Председател на комисията по бюджет и 

финанси.  

За периода от  2004 г. до  днес работи като Управител на АПС Бюджет консултинг “ 

ООД. От 2008 г. до настоящия момент е Изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД. 

Владее английски и руски език. Познава и използва Windows 7 и Microsoft Оffice 10. 

Притежава завидни знания и умения за работа в екип.  

 

Количествена и качествена оценка (анализ) по критериите и показателите за учебната 

работа и съответствие с изискванията 

Доц. д-р Стоян Проданов e назначен на основен трудов догонвор в СА «Д.А.Ценов» гр. 

Свищов  със заповед на Ректора на СА от 28.10.1993 год. като преподавател в катедра 

„Финанси и кредит” към факултет „Финанси”. Същият към 11.03.2020 г., съгласно 

Удостоверение от СА „Д. А. Ценов“, има 28 години 3 месеца и 27 дни трудов стаж, а 

конкретно в Академията 26 години, четири месеца и 13 дни. През периода 2015 – 2020 г. е 

водил лекции и упражнения по дисциплините: „Инвестиции”, „Управление на портфейла”, 

„Финанси на фирмата” , „Поведенчески финанси”, „Финансово икономическо оценяване на 

проекти“, „Портфейлен мениджмънт във фирмите“, „Управление на банковия 

инвестиционен портфейл“ и е имал часове с магистри. 
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До настоящия момент той има осигурена пълна академична заетост, доказателство за 

което е Справка за академична заетост от 18.03.2020 г., издадена от Академията, за следните 

учебни години: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 

Следната справка дава представа за академичната му заетост: 

Учебни дисциплини 2015/2016 г. Лекции - часове Упражнения - часове 

Инвестиции 

Управление на портфейла 

Финанси на фирмата 

Общо часове приравнени в упраж-

нения: 

76 

54 

35 

 

- 

 

14 

344 

Учебни дисциплини 2016/2017 г.  - 

Инвестиции 

Управление на портфейла 

Общо часове приравнени в упраж-

нения: 

107 

39 

17 

 

309 

Учебни дисциплини 2017/2018 г.   

Инвестиции 

Управление на портфейла 

Магистри 

Общо часове приравнени в упраж-

нения: 

90 

40 

43 

12 

110 

360 
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Учебни дисциплини 2018/2019 г.   

Инвестиции 

Управление на портфейла 

Поведенчески финанси 

Магистри 

Общо часове приравнени в упраж-

нения: 

101 

12 

6 

 

50 

- 

- 

149 

378 

Учебни дисциплини 2019/2020 г. 45 - 

Инвестиции 

Портфейлен мениджмънт във фир-

мите 

Управление на банковия инвести-

ционен портфейл 

Поведенчески финанси 

Финансово икономическо оценява-

не на проекти 

Магистри 

Общо часове приравнени в упраж-

нения: 

42 

42 

 

24 

6 

 

22 

 

- 

 

 

 

 

 

73 

 

277 

Всичко часове:  1668 

Студентите на които е преподавал и преподава са от различни специалности.  



7 

 

Академичния му опит се изразява не само като лектор, но и автор на курсовете по: 

„Инвестиции“, „Капиталово бюджетиране”, „Анализ ползи разходи”, „Бюджетно управление 

на фирмата ”и „Бизнес оценяване”. 

Доцент д-р Проданов е извършвал и много сериозна консултантска дейност. Ето основ-

ната част от нея: 

- Консултант на местните власти в Свищов, Русе, Шумен, Добрич, Севлиево, Силистра, 

Варна по общинско финансово моделиране и бюджетиране в партньорство с 

USAID, Bulgarian branch, program Local Government Initiative (2001 to 2006). 

- Консултант на Община Свищов за листването на първата българска емисия общински 

облигации (1999) и организатор на Национална конференция за общинските обли-

гации (2000); 

- Консултант на Община Варна за вътрешна емисия облигации (2002 г.) в дейностите 

по обслужването и амортизация на облигационна емисия. 

- Консултант на Програмата за развитие на Организацията на обединените нации - 

български офис на създаване на стратегия за устойчиво развитие на община 

Свищов, старши експерт и автор (2002 г.); Стратегически план за развитие на 

община Силистра, 2001-2002, консултант и съавтор. 

- Консултант на Община Свищов върху създаването на стратегия за дългосрочно 

развитие на двете общински дружества - "В и К" АД и "Совата" АД - пет годишни 

прогнозни модели (2000-2005) 

- Консултант на Credo София (взаимна кредитна кооперация), върху създаването на 

кредитен рейтинг система и анализ на кредитоспособността на фирми, както и 

планиране на инвестициите и инвестиционната оценка на проекта (2003 -2008). 

- Консултант на Асоциацията на дунавските общини "Дунав" на общинските планове за 

развитие. 

- Консултант на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Болкан 

Асист на общинските планове за развитие. 

- Старши съдружник и управител на APS Consulting Ltd. (2002-2010) - ръководител на 

различни проекти, насочени към интензивно консултиране и обучение на услуги в 

областта на финансите и управлението на кредит от които произвеждат модели на 

паричните потоци, бюджетиране модул, дългосрочните финансови прогнози, 

рентабилност и ликвидни планове и графици за проектиране на заеми. 
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- Консултант на USAID, български офис - създаване на кредитен рейтинг и анализ на 

кредитоспособността на общините в България, като подпомага международни 

консултанти в процеса на изпълнение на проекта (2002-2008) 

Има три участия в написването в съавторство на учебници и учебни помагала с които 

участва в конкурса, съответно със заглавия: „Методика за написване на дипломни работи“, 

„Бюджетно управление на фирмата” и „Финанси”.  Освен това, има две издадени моногра-

фии и 20 бр. статии и доклади, които са солидна база и от съществена помощ при подготов-

ката на студентите по дисциплините водени от него. 

Под негово ръководство, съдейки по изготвената справка, има защитили четири докто-

ранта. 

Нямам конкретни преки впечатления за учебно-педагогическата дейност на доц. д-р 

Стоян Станимиров Проданов  , но ако се съди по оценките на академичната общност, то те са 

изключително позитивни. С убеденост мога да твърдя, че той е уважаван и ценен преподава-

тел от студентите,  дипломантите, докторантите  и преподавателите от факултета и универ-

ситета. Доказателство за това е изключително позитивното отношение от студенти, дипло-

манти и преподаватели към него. 

 

Количествена и качествена оценка (анализ) по критериите и показателите за 

изследователската дейност и съответствие с изискванията 

За участие в конкурса, доц. д-р Стоян Станимиров Проданов  е представил достатъч-

но научни публикации, както в количествено, така и в качествено отношение.  

Разпределението на научните трудове по съответни рубрики, в страната и в чужбина, е 

както следва: 

№ Вид на научната 

публикация 

Брой В 

страната 

В 

Чужбина 

В съавторс-

тво 

Самостоятелни 

страници 

1 Монографии 2 2 - - 384 

2. Учебници и 

учебни помагала 

3 3 - 3 118 

4. Научни статии 8 5 3 6 93 

5. Научни доклади 9 7 2 3 71 

6. Популярни пуб- 3 3 - - 20 
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ликации 

7. Всичко: 25 20 5 12 686 

Представената продукция обхваща текстове, които не повтарят публикациите, използ-

вани за придобиване на образователната и научна степен „доктор”  и научното звание „до-

цент”.  

За участие в конкурса, доц. д-р Стоян Станимиров Проданов  представя 686 страници 

текст, който обхваща две самостоятелни монографии, участие в два учебника и едно учебно 

помагало, 8 научни статии, 9 научни доклада и 3 популярни публикации. Преобладаваща 

част от публикациите на автора са в страната. В чужбина е направил 5 публикации. Освен 

това, той има  участие в шест национални научни и образователни проекти.  

Минимално изисквани 550 точки за присъждане на научното звание „професор“, доц. 

д-р Проданов е отчел 1287.83, т.е. той покрива критерия малко над два пъти. 

Представената научна продукция условно може да бъде класифицирана от поне три 

различни критерия.  

Първият критерии е в зависимост от това, каква част от нея е изцяло самостоятелна и 

каква в съавторство. Съгласно този критерии 13 от посочените публикации, включително и 

двете монографии, са самостоятелни. Това е повече от 2/3 от публикуваните страници. Оста-

налите около 1/3 са в съавторство. Всичко това е показателно за изградената независимост на 

кандидата и за автентичността на посочените научни приноси. 

Вторият критерии е свързан с тематиката на публикациите. В зависимост от нея, можем 

да обособим следните тематични направления: 

- публикации свързани със застраховането. Към тях можем да отнесем монографията  

„Икономиката и застрахователният пазар в България“ и 4 доклада представени в 

списъка за рецензиране на публикации за съответствие с минималните национални 

изисквания за област 3. „Социални, стопански и правни науки“, показатели от 4-10. 

- публикации свързани с инвестициите и инвестиционния анализ. Към тях можем да 

отнесем монографията  „Инвестиции и инвестиционни решения“ и един доклад, по-

сочен в цитирания по-горе списък. 
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- публикации свързани с финансите. Тук се причисляват 4 статии и 4 доклади, посочени 

също в цитирания по-горе списък. 

- научно-популярни публикации. Това са всички останали публикации, в т.ч. 4 доклада 

и 2 статии от цитирания списък. 

Третият критерии е до каква степен публикациите приоритетно се отнасят към конк-

ретна сфера на дейност. Тя би могла да бъде преподавателската дейност, научната дейност, 

научно изследователските разработки и проекти и с популяризиране на научните знания. 

Независимо относително условния характер на този критерии, ще се опитам да направя 

оценка на научната продукция на доц. д-р Проданов в посочените четири направления.  

Първо. Научна продукция свързана с преподавателската дейност на доц. д-р Стоян 

Станимиров Проданов. В представения списък на научните трудове от кандидата, тя включва 

две монографии: „Икономиката и застрахователният пазар в България“ и  „Инвестиции и 

инвестиционни решения“. Освен това, тематично тук се включва и участието му като съав-

тор в написването на двата учебника: „Бюджетно управление на фирмата“ и „Финанси“.  

В една определена степен, тази продукция има също научен характер, но нейната спе-

цифика намира израз в  представянето й по по-достъпен и лесен за усвояване начин, главно 

защото преобладаващо потребители са студентите от специалност „Финанси и кредит”. Счи-

там, че двата монографични труда и двата учебника за подготовка на студентите са написани 

професионално, предоставят задълбочени знания и заслужават висока оценка.  

Второ. Продукция свързана с научната дейност на доц. д-р Стоян Станимиров Про-

данов. В представения списък на научните трудове от кандидата, тя включва почти всички 

статии и доклади, с някои изключения, които ще посоча изрично в следващото направление.  

Всички статии и доклади заслужават положителна оценка. Много от тях имат интер-

дисциплинарен характер и съдържат нови моменти за теорията и практиката на нашата стра-

на. В цитираните публикации и проекти на доц. д-р Стоян Станимиров Проданов се съдър-

жат преобладаващата част от научните и научно-приложни приноси и безспорно те заслужа-

ват много висока оценка. 

Трето. Продукция свързана с научно изследователски разработки и проекти. Тук при-

числяваме и следните научноизследователски проекти: „Методика за оценка на икономичес-

ката ефективност на публични фирми“, „Конкурентоспособност и икономическа ефектив-
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ност на българските фирми в предприсъединителния  период“, „Изследване динамиката на 

структурните промени в икономиката, следствие от инвестиционните потоци, в триадата: 

измерване- прогнозиране-ефекти“ и „ Моделиране на дълговия капацитет на общините в ус-

ловията на финансова децентрализация“.  

Тази продукция не е представена, но факта че е приета и заплатена, ни дава основание 

да я приемем за оценка. Тук можем да включим и огромната консултантска дейност на доц. 

д-р Стоян Проданов. 

Четвърто. Друга продукция и такава свързана с популяризиране на научни знания. Тя 

включва участието в двата проекта: „60  година първа българска финансова катедра“ и „65 

години Свищовска финансова школа“. Освен това и съучастието в докладите: „Мост „Дунав 

Юг“ (Свищов  Зимнич): Трансгранични решения за транспортна свързаност“, „Използване на 

виртуални игри и бизнес симулации в дистанционното обучение“, както и съавторството му 

в „Методика за написване на дипломна работа“. 

 Тематично те са много разнородни и е трудно да бъдат класифицирани в конкретно 

направление на научната област. 

 

Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и съответствие с приносите в на-

учните изисквания с обявените от кандидата 

Доцент д-р Стоян Проданов е представил справка за научните и научно-приложните 

приноси. Тя е съставена коректно и бихме могли да откроим следните  по-важни приноси с 

научен и научно-приложен характер, съотносими към присъждането на академичната длъж-

ност ”професор”: 

1. Приноси с характер на новости: 

- конструираният апарат и методология за изследване на връзките и зависимостите 

между развитието на застрахователния пазар и темповете на икономически растеж в 

България. Въвеждането на иновативната техника за паралелното анализиране на 

премиите и обезщетенията чрез съответствието на структурите им като характерис-

тика на застрахователния пазар с висока информационна стойност. (Това е видно от 

списъка на публикациите, съгласно чл. 131. (1) точка 12 от ПРАС на СА „Д. А. Це-

нов“  - В.3.2; Г.7.4; Г.7.5; Г.7.6; Г.7.7; Г.7.9; Г.7.10)  
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- изследването и аргументирането на социално отговорното инвестиране като процес на 

използване на нефинансови етични и социални критерии за селектиране и управле-

ние на портфейли в епохата на глобализация. Интерпретацията на феномена „Илю-

зията за контрол върху риска“, породен от самоувереността на модерното общество. 

(Г.4.3; Г.7.7; Г.7.10; Г.7.12; Г.7.13; Г.7.15) 

2. Приноси с характер на обогатяване на съществуващите знания: 

- допълнителното аргументиране на концепцията за финансово-застрахователна кон-

вергенция. (В.3.2; Г.7.4; Г.7.6; Г.7.7; Г.7.10; Г.7.12)  

- обосноваването на  използване на балансиран подход като синтез на нормативния и 

позитивния подход при оценката на регионалната данъчната практика в България. 

(Г.8.19; Г.9.20; Г.9.21) 

- аргументиране на препоръки за подобряване на планирането и прогнозирането на об-

щинските бюджети. (Г.7.8; Г.7.11; Г.7.13; Г.7.16; Г.8.19; Г.9.20; Г.10.22; Г.10.23) 

- доказване на тезата, че интеграцията на българския застрахователен сектор в евро-

пейския създава условия за догонващо развитие на българското застраховане и фи-

нансовия небанков сектор. . (В.3.2; Г.7.4; Г.7.5; Г.7.6; Г.7.7; Г.7.9; Г.7.10) 

3. Приноси с научно-приложен характер: 

- пренасяне на водещ чуждестранен опит и добри практики в областта на децентрали-

зацията. (Г.9.21; Г.8.19; Г.7.17; Г.10.22; Г.10.23) 

- създадения модел за интегрирано развитие и трансгранично сътрудничество в съ-

седни общини, в условията на прекъснати икономически, социални и културни връзки, с 

перспективата на пълноправното членство в ЕС и др. 

Посочените приноси са основа за обогатяване на  практико-приложното поле за бъдещи 

и по-качествени изследвания и анализи на проблеми от финансовата и икономическата об-

ласт.  

 

Характеризиране академичната известност на кандидата  

Доц. д-р Стоян Проданов е известен научен работник и добре познат в научните среди. 

Авторът се ползва със завиден и заслужен авторитет сред научните среди у нас и в чужбина. 
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Той е и четен автор, показателни за което са цитиранията на неговите публикации. От предс-

тавената справка е видно, че е цитиран 15 пъти в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране и 65 пъти в статии и доклади и различни периодични издания. 

 

Критични забележки и препоръки  

1. Прави впечатление подценяването на публикациите в чужбина, разбира се, ако се аб-

страхираме от участието в конференции в България с международно участие. В този смисъл, 

препоръката ми е да засили публикационната си активност в чуждестранните списания. 

2. Независимо, че не е налице голямо участие на съавтори в представената за рецензи-

ране научна продукция, бих препоръчал за в бъдеще да засили повече самостоятелното си 

участие в публикационната дейност. 

 

Лични впечатления 

Не познавам добре кандидата за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. 

д-р Стоян Станимиров Проданов. Имам косвени впечатления от дългогодишната му рабо-

та като преподавател и изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД. Впечатлението ми е, че 

той е изключително организиран, коректен, отзивчив и много добър професионалист в об-

ластта на застраховането. Убеден съм, че с тези си качества той заслужено се ползва с авто-

ритет и уважение, не само в научната област, а и в живота като цяло. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, ана-

лиз на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни 

приноси, намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам 

на Научното жури да гласува за доц. д-р Стоян Станимиров Проданов  за заемане на 

академичната длъжност „професор” в СА „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов  по област на вис-

ше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 

3.8. Икономика (Финанси), обявен за нуждите на катедра „Финанси и кредит“. 

 

Гр. София,     Рецензент: ............................................. 

23.08. 2020 г.    /проф. д-р Богомил Манов/ 


