ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ - СОФИЯ

РЕЦЕНЗИЯ
от проф.д-р Огняна Кирилова Стоичкова
катедра „Финанси“, ВУЗФ
Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент във ВУЗФ
Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“
Професионално направление: „Икономика“
Научна специалност: „Корпоративни финанси, предприемачество и финансово
управление на застрахователни дружества“
Обявата за конкурса е публикувана в „Държавен вестник”, бр. 96/19.11.2018г. и на
интернет страницата на ВУЗФ за нуждите на к-ра „Финанси“

І. Общо представяне на процедурата и кандидата
Определена съм за член на научното жури във връзка с конкурса за заемане
на академичната длъжност „доцент” във ВУЗФ по област на висшето образование
3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8.
„Икономика“, научна специалност „Корпоративни финанси, предприемачество и
финансово управление на застрахователни дружества”, обявен за нуждите на
катедра „Финанси” със заповед №68/08.03.2019 г. на Ректора на Висшето
училище по застраховане и финанси.
В обявения конкурс участва единствен кандидат - гл. ас. д-р Радостин
Григориев Вазов – преподавател в катедра „Финанси“ във ВУЗФ. Представеният
комплект материали на хартиен носител е в съответствие със Закона за развитието
на академичния състав в Република България, Правилника за

прилагане на

ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности
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във ВУЗФ. Кандидатът е представил всички необходими за участието в конкурса
материали, което е дало основание на комисията за проверка на материалите да
констатира пълно съответствие и да допусне кандидата до участие в конкурса.
Кандидатът предлага за рецензиране общо 16 научни труда, които
обхващат всички научни жанрове, съобразно изискванията, които предявява
ЗРАСРБ, Правилникът за неговото прилагане, както и Правилника за условията
и реда за заемане на академични длъжности във ВУЗФ.
Д-р Радостин Вазов е приложил таблицата за изпълнение на точките, които
произтичат от ЗРАКРБ за заемане на академичната длъжност „доцент“, от която е
видно, че кандидатът има 452 точки при минимално количество 400 точки.
Гл.ас.д-р Радостин Вазов е роден на 10 януари 1975 г. в гр. Пловдив.
Завършил е висшето си образование - ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в УНСС по
специалност „Финанси“. След успешната защита дисертационния труд на тема
„Риск мениджмънт на паричните потоци на застрахователно дружество” , през
2014 г. придобива ОНС “доктор” по научната специалност „Финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка“.
Наред с преподавателската си дейност гл.ас д-р Радостин Вазов изпълнява
и административни функции, заемайки позициите на административен и
изпълнителен директор на ВУЗФ. Член на редакционната колегия на списание
„Пари и култура“ (от 2008 г.) и на редакционната колегия на списание
„Математика+“ (от 2015г.) И двете са издания на Висшето училище по
застраховане и финанси. Д-р Радостин Вазов е специализирал в South Bank
University и London School of Economics and Political Science. Активно участва
като организатор, модератор и член на организационни и програмни комитети на
редица престижни научни форуми.
2. Обща характеристика на дейността на кандидата
2.1. Оценка на учебно-педагогическата дейност
Гл. ас. д-р Радостин Вазов постъпва като асистент във ВУЗФ след конкурс
през 2004 година. През всичките години на преподаване във ВУЗФ той е имал
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необходимата аудиторна заетост. Утвърден преподавател е по следните учебни
дисциплини:
А) курсове на български език: „Публични финанси”; „Публични финанси и
данъчен мениджмънт”, „Основи на финансите”, „Стратегически мениджмънт и
иновации”, „Иновации в застраховането”, „Продуктово развитие и иновации в
общото

застраховане”,

„Управление

на

риска

и

паричните

потоци”,

„Предприемачество и иновации”, „Иновации и предприемачество”;
Б) курсове на английски език: „Публични финанси”, „Риск мениджмънт”,
„Корпоративни финанси”, „Финансиране на предприемачески проекти” и
„Основи на финансите”.
Д-р Радостин Вазов получава преобладаващо високи оценки от студентите
за уменията му да организира тяхната работа по водените от него дисциплини за
със студентите.
2.2. Оценка на научната и научно-приложната дейност на кандидата
Научните трудове, с които кандидатът участва в обявения конкурс
включват публикации по всички научни жанрове.
Водещ

труд

за

участие

в

конкурса

е

монографичният

труд

“INNOVATIVE APPROACHES TO INSURANCE COMPANY CASH FLOW
MANAGEMENT contemporary theoretical aspects” (№3 от приложения списък). С
това е изпълнено едно от основните изисквания на ЗРАСРБ.
Представени са още:
 монография, която не е представена, като основен хабилитационен труд
(№ 4) – 1 брой;
 студии (една от които е в съавторство) в нереферирани списания с
научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове (№ 9.1,
9.2 и 9.3) – 3 броя;
 статии (на английски език в съавторство) в научни издания, реферирани
и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (№ 6) – 1
брой;
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 статии и доклади (3 на английски език, в т.ч. 2 в съавторство; 2 в
чужбина), публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или
публикувани в редактирани колективни томове (№ 7.1 -7.10) – 10 броя;
Общият извод от представените за рецензиране трудове е, че те се
отличават с висока аналитичност, актуалност, ангажираност на автора с изводи и
обобщения, които са негови постижения. Показвайки висока научна етика, д-р
Р.Вазов навсякъде коректно се позовава на авторите и техните произведения,
които са обект на научните му интереси.
Представените трудове не повтарят публикациите, свързани с докторската
дисертация и са публикувани след придобиване на ОКС „доктор“.
Кандидатът демонстрира познания както в теорията на проблематиката,
която изследва в трудовете си, така умения за прилагане на иконометрични
методи и модели.
Теоретичните изводи са направени на базата на актуални данни, подредени
в таблици и диаграми, които са анализирани задълбочено и допринасят за
убедителното формулиране на теоретичните постановки.
Научните интереси на кандидата са ясно обособени в три направления:
Първо – в сферата на застраховането (№ 3,7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.8 и 9.1);
Второ – в сферата на предприемачеството и иновациите (№4, 6, 7.4, 7.5,
7.6, 7.9 и 7.10);
Трето – друга тематика, извън посочените две, имаща интердисциплинарен
характер (№ 9.2 и 9.3).
Представената от самия кандидат справка с научните приноси е коректно
съставена и отразява реално научните постижения на д-р Р. Вазов.
По отношение на разработките в застрахователната теория и практика се
очертават следните по-важни достойнства:
 анализ на

паричните потоци на конкретни общозастрахователни

дружества като бизнес системи от икономически, финансови и обществени
елементи, както и възникващите между тях отношения;
 очертани са подходи за оптимизиране риск-мениджмънта на паричните
потоци в застрахователното дружество;
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 обосновани са модели за вероятностна количествена оценка и анализ на
парични потоци, в които авторът проявява способност да прилага традиционни
методи и вероятностни интерпретации от теорията на вероятностите, теорията на
риска, рисковата статистика и др.
В областта на предприемачество и иновациите:
 кандидатът прилага системния подход при изследването на съвременните
процеси на внедряване на иновациите и постигане на максимална ефективност от
тях;
 интересно е дефинирането и характеристиката на понятието „устойчиво
предприемачество”;
 направена е оригинална характеристика на механизмите за мотивиране на
предприемачите към иновативни действия;


обосновани

са

принципни

постановки

за

спецификата

на

взаимоотношенията в „сивата зона“ между области на знанието, „припокриващи
се” парадигми и аналитични равнища.
Третата група оригинални приноси, които са резултат

на научните

търсения на кандидата засягат:
 връзката между предприемачеството и процесите на глобализация, които
налагат нов подход и поведение, нов начин на мислене от страна на
предприемачите;
 оригиналния подход към изясняване на интердисциплинарните връзки
между „застраховане –иновации”, „предприемачество – психология” и др.
Научните разработки на гл. ас. д-р Радостин Вазов очевидно са
предизвикали интерес сред научната общественост, доказателство за което са
цитиранията и позоваванията от страна колеги

в техните публикации.

Установени са научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни
бази данни с научна информация, в които на трудовете на д-р Р.Вазов са се
позовали 9 (девет) пъти; 4 (четири) цитирания са направени в монографии и
колективни томове (5 т.); 58,3 точки са получени от цитирания в монографии и
колективни томове с научно рецензиране; 2,5 точки са получени от цитирания в
нереферирани списания с научно рецензиране. Общият брой точки от цитирания
за кандидата са 65.8 точки при необходим минимален брой 50 точки.
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2.3. Внедрителска дейност
Гл. ас. д-р Радостин Вазов е бил ръководител и взел участие в 8 (осем)
международни

и

национални

проекта.

Тази

дейност

развива

научноизследователските способности на кандидата и от друга страна, позволява
той да обогати своята преподавателска дейност с реални проблеми от практиката.

ІІІ. Критични забележки и препоръки
В бъдещата си дейност д-р Радостин Вазов трябва да публикува по-активно
в международни реферирани и с импакт фактор издания, своите научни анализи
по тази толкова актуална и важна сфера, в която е избрал да работи. С оглед
бъдещата преподавателска дейност е належащо публикуването на учебници и
учебни пособия по преподаваните от него учебни дисциплини.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кандидатът в обявения конкурс е представил достатъчен брой научни
трудове, в които се открояват безусловно оригиналните му научни и приложни
приноси. Цялостната дейност на кандидата напълно отговаря на всички
изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение. Въз основа на
констатираните в настоящата рецензия достойнства, давам положителна оценка
на научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност на гл. ас. д-р
Радостин Григориев Вазов и ще гласувам „ЗА“ присъждането на академичната
длъжност

„доцент“

(Корпоративни

по

финанси,

професионално
предприемачество

направление
и

финансово

3.8

Икономика

управление

на

застрахователни дружества)”.

30 април 2019г.

Рецензент:

София

(Проф. д-р Огняна Стоичкова)
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