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1.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

1.1. Публикации:
1.1.1. Монография или книга в България на български език:
• Христозов, Ж. Системата „Платежоспособност II” в застраховането
(теория и практика), Св. Григорий Богослов, София, 2013, 311 стр., ISBN 978954-8590-22-8, рецензенти: проф. д-р Боян Илиев, доц. д-р Ирена Мишева
• Христозов, Ж. Вътрешен контрол на застрахователното дружество, Св.
Григорий Богослов, София, 2013, 164 стр. ISBN 978-954-8590-26-6, рецензенти:
доц. д-р Ирена Мишева, доц. д-р Радослав Габровски
1.1.2. Глава от монография или книга в България на български език:
• Христозов Ж., Р. Тодоров. Оценка на застрахователната и инвестиционна
дейност на общо и животозастрахователните дружества в Република
България за периода 1999 – 2002 г., Абагар, В. Търново, 2005, 186 стр. ISBN 954427-634-3, рецензент: проф. д.ик.н. Михаил Динев
1.1.3. Статия в национално списание:
• Христозов, Ж. Влияние на инфлацията в животозастраховането, Академично
издателство Ценов, Свищов, 2001, Народностопански архив, кн.1, с. 29-34., ISSN
0323-9004
• Христозов,
Ж.
Изграждане
на
инвестиционен
портфейл
на
животозастрахователно дружество,Висша бизнес школа Сивщов, Свищов,
2003, Бизнес управление, кн. 1/2003, стр. 57-71, ISSN 0861-6604.
• Христозов, Ж. Oпределяне на дюрацията на животозастрахователните
активи, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2003, Народностопански
архив, кн. 2/2003, стр. 18-24, ISSN 0323-9004
• Христозов, Ж. Определяне на дюрацията на застрахователните пасиви,
Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2003, Народностопански архив, кн.
2/2003, стр. 33-40, ISSN 0323-9004
1.1.4. Статия в сборник трудове от национална конференция:
• Христозов, Ж. Катастрофичен пул – възможност за покриване на щети от
катастрофични рискове, Велико Търново, 2012, стр. 70-80, в сборник с доклади
от национална научна конференция „Актуални проблеми на защита на
населението и инфраструктурата, национален военен университет „Васил
Левски”, 25-26 октомври 2012 г., ISBN 978-954-753-104-8

•

Йотов, Й., Ж. Христозов Балкански застрахователен пазар, Международнанаучно практическа конференция, Албена, 2003, „Проблеми и перспективи при
сътрудничеството на страните от югоизточна Европа в рамките на
Черноморското икономическо сътрудничество и ГУААМ, Сборник с научни
трудове, с.156-160, ISBN 966-636-156-2

1.1.5. Студии в България на български език:
• Христозов, Ж. Застрахователни измами и методи за борба с тях, Свети
Григорий Богослов, София, 2012, Годишник на ВУЗФ, том VIII, стр. 265-308,
ISSN 1312-7918, рецензенти: доц. д-р Радослав Габровски, доц. д-р Ирена
Мишева.
1.2. Цитирания.
1.2.1. Цитирания в български издания (вкл. патент):
• Тодоров, Р. Традиционен и модерен поглед върху риска в застрахователните
дружества, сп. Диалог, бр. 3, 2004 г. - Йотов, Й. и Ж. Христозов, Инвестиции
на застрахователното дружество, Свищов, 2003, стр. 30 – 31.
1.3. Участия в научни форуми (конференция/конгрес).
1.3.1. Доклад на международен форум:
• Вазов, Гр., Ж. Христозов Проблеми пред малките и средни предприятия при
прилагане на техническото законодателство на Европейския съюз –
Международна конференция, София, Шератон, 2005
Христозов,
Р. Вазов Анализ
на
премийните приходи
на
• Ж.
общозастрахователните дружества, Пета международна научна конференция,
София 2005 г., Университетско издателство „Стопанство“, УНСС
• Христозов, Ж Излезе ли застраховането в България от икономическата криза,
Юбилейна международна научна конференция, посветена на 60-годишнината от
основаването на Финансово-счетоводния факултет на УНСС на Тема: „Криза и
икономически растеж“, София, 2012, УНСС, под печат
1.4. Научни проекти.
1.4.1. Участник в научен проект, финансиран от външни за България източници:
• Разработил ''Методология за финансов мониторинг и контрол на финансираните
проекти по програма “Развитие на културния туризъм в България”” към
министерство на регионалното развитие и благоустройство по бюджетна линия
01.02.03.
Възложител:
Изпълнителна агенция – програма ФАР, Икономическо и
социално сътрудничество
•

Изготвил техническо задание за открита обществена поръчка
с обект:
„Застраховка „злополука” на студенти и ученици за времето на провеждане на
техните практики” по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”,
съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.“, и по проект BG051PO0013.3.07-0001 „Ученически практики”, съфинансиран от Европейския социален
фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.“
Възложител: Министерство на образованието, младежта и науката.
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1.4.2. Участник в научен проект, финансиран от български източници:
•

•

•

Повишаване адаптивността на заети лица чрез професионално обучение
Застрахователен посредник. Финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси.
Възложител: ЗБ „Амарант - България“ ООД и ВУЗФ
Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ
специализиран софтуер, система за видео конферентно преподаване и
електронна библиотека. Възложител: ВУЗФ
Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и
повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и
оптимизиране на работните процеси. Възложител: ВУЗФ

1.4.3. Участие в подготовката на подаден, но неодобрен, научен проект:
•

Животозастрахователните и осигурителни продукти – типология и пазарен
потенциал. Възложител: БАДДПО и АБЗ

1.5. Дисертации:
1.5.1. Защитена дисертация за ОНС “Доктор” (направление съгласно националния
класификатор, тема, година на защита):
Направление съгласно националния класификатор: 05.02.05 – „Финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка“.
Тема: „Изграждане на инвестиционен портфейл на животозастрахователно
дружество“,
Защитена на: 23.06.2003 г. пред Научен съвет към ВАК.
2. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
2.1. Преподавателска дейност (лекции, упражнения, учебници, помагала, изпитни
комисии) – наименования на курсовете:
2.1.1. Курсове (часове лекции) във ВУЗФ - наименование на дисциплината:
 Застрахователни продукти;
 Риск мениджмънт;
 Застраховане;
 Инвестиции на застрахователното дружество;
 Контрол в застраховането;
 Застрахователни измами.
2.1.2. Часове упражнения във ВУЗФ - наименование на дисциплината:
 Застрахователни продукти;
 Риск мениджмънт;
 Застраховане;
 Инвестиции на застрахователното дружество.
 Контрол в застраховането;
 Застрахователни измами.
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2.1.3. Учебници (по учебни програми и поръчки):
• Йотов, Й., Ж. Христозов. Инвестиции на застрахователното дружество,
Д.А.Ценов, Свищов, 2003, 201 стр. ISBN: 954-23-0124-3, рецензенти: доц. д-р
Пламен Пътев, доц. д-р Боян Илиев.
• Христозов, Ж., П. Димитров. Застрахователни продукти, Св. Грогорий
Богослов,София, 2012, 330 стр. ISBN 978-954-8590-02-2, рецензенти: проф. д-р
Йордан Христосков, доц. д-р Ирена Мишева.
• Христозов, Ж - Лично застраховане, електронен учебник, ВУЗФ, София, 2013,
Рецензент: проф. д-р Боян Илиев, проф. д-р Радослав Габровски

2.2. Ръководство на дипломанти, специализанти и докторанти.
2.2.1. Ръководство на дипломанти (бройка, къде):
• ВУЗФ – Над 100
3. ЕКСПЕРТНА НАУЧНА ДЕЙНОСТ
3.1. Публична рецензентска дейност.
3.1.1. Рецензия за дипломна работа, магистърска теза и др. (бройка, къде):
• ВУЗФ - над 100 броя.
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