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1. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1.1. Публикации:
1.1.1. Глава от монография или книга в България на чужд език:
•

Dimitrov, St. Minimum investment return guarantee mechanisms for capital pension
funds – the case in Bulgaria. Колективна монография „Икономиката на България
и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения“,
Издателски комплекс УНСС, София, 2015, стр. 80-88, ISBN 978-954-644-759-3.

1.1.2. Статия в списание с ISI импакт-фактор (IF) или в списание, индексирано в
световната система за рецензиране и рефериране:
•

•

Dimitrov, St. Capital Pension Funds: the changing role in South and Eastern European
Countries. Economic Alternatives, University of National and World Economy, Sofia,
Issue 4, 2014, p. 110 – 119, ISSN 1312-7462.
Димитров, Ст. Повишаване ефективността на осигуряването за капиталова
пенсия: приложение в България. Годишник на ВУЗФ, София, т. 10, 2014, ISSN
1312-7918.

1.1.3. Статия в сборник трудове от международна конференция:
•

Димитров, Ст. Приложение на добро корпоративно управление при
капиталовите пенсионни фондове в България. В: Трудове на Десета
международна научна конференция на младите учени „Икономиката на
България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за
решения”, Издателски комплекс УНСС, София, 13-14 ноември 2014 г., ISBN
978-954-8590-29-7.

1.2. Участия в научни форуми (конференция/конгрес):
1.2.1. Доклад на международен форум:
•

•

Участие на Десета международна научна конференция на младите учени
„Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни
предизвикателства и подходи за решения”, УНСС, София, 13-14 ноември 2014
г., отбелязана в т. 1.1.10
Участие на 9th Conference of the South-Eastern Monetary History Network,
University of National and World Economy, Sofia, 09-10.10.2014, отбелязана в т.
1.1.7

1.3. Научни проекти.
1.3.1. Участник в научен проект, финансиран от външни за България източници:
•

Участие като експерт в проект BG051PO001-4.3.04-0013 „Създаване на модерен
център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер,
система за видео конферентно преподаване и електронна библиотека”.
Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Обща
стойност на проекта 426 711.18 лв. Продължителност 24 месеца, период на
изпълнение 05.11.2012 – 04.11.2014 г.

2. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
2.1. Научно-популярна дейност и преводи.
2.1.1. Научно-популярна статия
•

Димитров, Ст. Погрешната битка за капиталовите фондове. в. Застраховател,
бр. 3 и бр. 4, 2015 г., ISSN 13137166

2.1.2. Обществени изяви, които популяризират дейността на ВУЗФ.
•

Клуб Корпоративни финанси към ВУЗФ - инициатор, създател и ръководител

3. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
3.1. Преподавателска дейност (лекции, упражнения, учебници, помагала, изпитни
комисии) – наименования на курсовете.
3.1.1. Курсове (часове лекции) във ВУЗФ - наименование на дисциплината:
•
•

„Корпоративни финанси”
„Финансово стопански анализ”
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•
•
•
•
•
•

„Финансов мениджмънт”
„Инвестиционна политика на пенсионни фондове”
„Бизнес процеси в пенсионното осигуряване”
„Капиталови и професионални пенсионни фондове”
„Управление на пенсионноосигурителната компания”
„Пенсионно осигуряване”

3.1.2. Часове упражнения във ВУЗФ - наименование на дисциплината:
•
•
•
•
•
•
•
•

„Корпоративни финанси”
„Финансово стопански анализ”
„Финансов мениджмънт”
„Инвестиционна политика на пенсионни фондове”
„Бизнес процеси в пенсионното осигуряване”
„Капиталови и професионални пенсионни фондове”
„Управление на пенсионноосигурителната компания”
„Пенсионно осигуряване”

3.1.3. Участие в изпитни комисии:
•
•

През 2014 г. - в три изпитни комисии
През 2015 г. - в пет изпитни комисии

3.2. Ръководство на дипломанти, специализанти и докторанти
3.2.1. Ръководство на дипломанти (бройка, къде):
• През 2014 г. – четирима, ВУЗФ
• През 2015 г. – четирима, ВУЗФ
4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
4.1. Участие в органи на управление на ВУЗФ.
•
•
•

Член на Академичния съвет
Член на Съвета на академичната програма
Член на Учебен съвет Финанси
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5. ЕКСПЕРТНА НАУЧНА ДЕЙНОСТ
5.1. Експертна, консултантска и друга дейност в помощ на институции и органи
на управление.
5.1.1. Експертна дейност в помощ на институции и органи на управление:
•
•

Член на Асоциацията на българските застрахователи - от 2011 г. насам
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
Животозастрахователна компания Съгласие ЕАД - от 2011 г. насам

на

5.2. Публична рецензентска дейност
5.2.1. За ОНС "доктор".
5.2.1.а. Рецензия (име, направление, тема, година, къде):
•

Две рецензии на двама кандидати по конкурс за заемане на академичната
длъжност „главен асистент” в професионално направление 3.8 Икономика,
научна специалност „Счетоводство (счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност)” при Международно Висше Бизнес Училище, Ботевград,
обявен в Държавен вестник, бр.100 от 05 декември 2014 г.

5.2.2. Рецензия за дипломна работа, магистърска теза и др. (бройка, къде)
•
•

през 2014 г. – девет рецензии, ВУЗФ
през 2015 г. – осем рецензии, ВУЗФ
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