СТАНОВИЩЕ
от
доц. д-р Силвия Трифонова, УНСС
по материалите, представени за участие в конкурс
за заемане на академичната длъжност „доцент“
на Висшето училище по застраховане и финанси
по област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни
науки“,професионално направление 3.8. „Икономика“ (Корпоративни финанси,
предприемачество и финансово управление на застрахователно дружество) в конкурса за
„доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 96 от 19.11.2018 г. и на интернет страницата на
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) за нуждите на катедра „Финанси“,
като кандидат участва гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов.
1. Общо представяне на процедурата и кандидата
За участие в обявения конкурс е подал документи един единствен кандидат – гл. ас.
д-р Радостин Григориев Вазов от ВУЗФ.
За целите на процедурата по конкурса той е представил комплект от материали на
хартиен носител, който отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния
състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника
за развитие на академичния състав на ВУЗФ.
По-конкретно това са следните документи:
 Автобиография по европейски образец;
 Медицинско свидетелство;
 Свидетелство за съдимост;
 Копие на дипломата за притежаваната ОНС „доктор“;
 Справка за изпълнение на минималните национални изисквания за заемането на
академичната длъжност „доцент“;
 Монографичен труд с резюме;
 Списък с публикациите след придобиването на ОНС „доктор“, екземпляри от тях и
техни резюмета;
 Разделителни протоколи за съвместните публикации;
 Авторска справка за научните приноси в трудовете и за цитиранията (без
автоцитиранията);
 Доказателства за ръководство на научни проекти и други изследователски задачи;
 Доказателство за изискващия се стаж;
 Доказателства за ръководство на научни и образователни проекти, проекти,
реализирани в практиката и други изследователски задачи.
Приемат се за рецензиране всички научни трудове на кандидата, които са извън
дисертацията и са по тематиката на конкурса. Необходимият минимален брой на точките,
съгласно националните минимални изисквания за заемане на академичната длъжност
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„доцент“, заложени в Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, са 400. Представените за
рецензиране материали на гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов към 19.02.2019 г. възлизат
на 452 точки и превишават минималните изисквания, следователно кандидатът
изпълнява изискванията за участие в конкурса.
За участие в конкурса гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов е приложил следните
научни публикации:
 1 монография (хабилитационен труд – монография) – Vazov R., „Inovative
Approaches to Insurance Company Cash Flow Management (contemporary theoretical aspects)”,
VUZF Publishing House „St. Grigorii Bogoslov”, 2019, ISBN: 978-954-8590-54-9;
 1 монография (монография, която не е представена, като основен хабилитационен
труд) – Вазов Р., „Предприемачество иноваций и мениджмънт (Нови подходи и представи)”,
Изд. на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, 2019 г., ISBN: 978-954-8590-55-6;
 3 броя студии на български език, публикувани в нереферирани списания с научно
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – Вазов, Р., Желязкова В.,
„Иновативни подходи при застраховането на рискове от климатичните промени“, Годишник
на ВУЗФ, том 12, 2018 г., ISSN: 1312-7918; Вазов, Р., „Пътят на предприемача (Концепции за
провала)”, Акад. изд. „Талант", годишник на ВУАРР, ISSN 1314-9113, ISSN: 2535-0609;
Вазов, Р., „Предприемачество и рисков капитал”, Годишник на ВУЗФ, том 12, 2018 г., ISSN:
1312-7918;
 1 брой научни статии на английски език, публикувани в реферирани и индексирани
списания, индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – Vazov, R.,
Sudhanshu, R., Granados, M. L., “INNOVATORS INTENT: ROLE OF IT IN FACILITATING
INNOVATIVE KNOWLEDGE PRACTICES IN SOCIAL ENTERPRISES”, Technovation, The
International Journal of Technological Innovation, Entrepreneurship and Technology Management,
ISSN: 0166-4972, CiteScore: 4.57, Impact Factor: 4.802, 5-Year Impact Factor: 5.407, Source
Normalized Impact per Paper (SNIP): 2.291, SCImago Journal Rank (SJR): 2.007, (под печат);
 10 броя статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове, от които 7 броя на
български език и 3 броя на английски език. 8 броя статии и доклади са самостоятелни, в т.ч.:
1/ Вазов, Р., „Мониторинг на застрахователния риск и риска при паричните потоци на ЗАД
„Булстрад Виена Иншуранс Груп” АД в условията на задълбочаваща се криза“, Пета
международна научна конференция «Демараж или забавен каданс за икономиката и
финансите? /По примера на ЕС и България/", УНСС, 2014 г.; 2/ Вазов, Р., «Застраховане на
катастрофични рискове посредством алтернативно трансфериране на риска", Сборник
доклади, Акад. Изд. «Ценов», Свищов, 2018 г., ISBN: 978-954-23-1712-8; 3/ Вазов, Р.,
"Парите и застраховането", сп. "Ново знание", година VIII, бр. 1, 2019 г., ISSN: 2367-4598.
ISSN: 1314-5703; 4/ Вазов, Р., «Dr. Consulta. Case study on social entreprenurship and cocreation”, Икономиката на България и Европейският съюз”, Колективна монография, УНСС,
2018 г., ISBN: 978-619-232-090-4; 5/ Вазов, Р., "Системата "бонус малус" предложения”,
„VUZF Review”, Online Journal for Economics, Volume 3(7), Number 3, 2018, ISSN: 2534-9228;
6/ Вазов, Р., "Системата "бонус малус" коментари и тълкувания", Колективна монография
„Икономиката на България и Европейският съюз в дигиталния свят”, УНСС, 2019 г.; 7/
Вазов, Р., „Предприемачество и глабализация”, „VUZF Review”, Online journal for economics,
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Volume 4(8), Number 1, 2019, ISSN: 2534-9228; 8/ Вазов Р., „Трансформация на
образованието. Предприемачески университети”, Колективна монография "Икономиката на
България и Европейският съюз в дигиталния свят", УНСС, 2019 г.
От представените статии и доклади 2 броя са в съавторство, в т.ч.: 1/ Vazov, R.,
Lazarova, T., Zhelyazkova, V., “Innovation leadership as a key concept in entrepreneurship”, The
8th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development,
University of Sheffield, June 2015, ISBN 978-0-9932801-0-8; 2/ Вазов Р., Илиева, Д., „Neurolinguistic programming techniques for perfecting presentation skills”, Selected papers presented at
3rd М-Sphere International Conference for Multidisciplinary in Science and Business, ISBN: 978953-7930-06-6.
Освен това, гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов е представил информация и за
ръководство и участие в проекти, както следва: 1/ Проект 2016-1-BG01-KA203-023754
„OPEN MIND. Gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female
learners and students from diverse fields of study”; 2/ Проект 764357 - „MAGNET. Migrant
Acceleration for Growth Network for Entrepreneurship Training”; 3/ „People in Need of Financial
Skills (PINOFS)”; 4/ „Повишаване качеството на образованието на научните изследвания в
областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието
/иновациите/ и финансите”; 5/ „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в
областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”; 6/
„Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ
специализиран софтуер, система за видеоконферентно преподаване и електронна
библиотека”; 7/ „Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване
на система за кариерното им израстване”; 8/ „Co-creation for Growth”, проект между ВУЗФ,
Копенхагенското бизнес училище и други университети от Индия и Бразилия.
2. Кратки биографични данни на кандидата
Гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов завършва бакалавърска и магистърска степен в
УНСС, специалност „Финанси“. През 2013 г. защитава ОНС „Доктор“ по научна
специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ в УНСС с дисертационен
труд на тема „Риск мениджмънт на паричните потоци на застрахователно дружество”.
Специализирал е в South Bank University – Лондон и London School of Economics and Political
Science – Лондон. От 2003 г. работи като преподавател във ВУЗФ, където първо е
административен директор, а по-късно и изпълнителен директор.
От създаването на ВУЗФ досега съм работила активно с гл. ас. д-р Радостин
Вазов по повод на различни образователни и научни мероприятия и инициативи. В
качеството си на изпълнителен директор на ВУЗФ през годините той играе важна роля за
утвърждаването на авторитета на ВУЗФ в нашата страна.
През анализирания период съм имала честта и удоволствието да бъда председател на
Организационния комитет от страна на УНСС, заедно с гл. ас. д-р Радостин Вазов, който е
председател на Организационния комитет от страна на ВУЗФ, на традиционната ежегодна
международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на
България и Европейския съюз”, която се организира съвместно от Финансово-
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счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС и ВУЗФ, както и в партньорство с още няколко
чуждестранни университети: 1/ Университет на Болоня, Италия (Alma Mater Studiorum
Universita di Bologna-Sede di Rimini – Italia); 2/ Университет на Сплит, Факултет по
икономика, Хърватия (University of Split, Faculty of Economics, Split, Croatia); 3/ Луцки
национален технически университет, Украйна (Lutsk National Technical University, Ukraine);
4/ Полтавски университет по икономика и търговия, Украйна (Poltava University of Economics
and Trade, Ukraine); 5/ Университет на Риека, Факултет по икономика, Хърватия (University
of Rijeka, Faculty of Economics, Rijeka, Croatia); 6/ Технологичен университет на Лодз, Полша
(Lodz University of Technology, Poland); 7/ Държавен университет „Св. Св. Кирил и
Методий”, Скопие, Македония (Ss. Cyril and Methodius University of Skopie, Macedonia). Тази
международна конференция е традиционна научна проява за УНСС и за ВУЗФ, утвърдила се
в научните среди със своя авторитет, академизъм, високо качество на постигнатите резултати
и изключително добра организация на провеждане. Ежегодно в нея участват над 100
участника от всички икономически висши училища в България и от други европейски
университети, в т.ч. както изявени учени и преподаватели, така и млади колеги и докторанти.
За седми пореден път ВУЗФ ще участва като съорганизатор на предстоящата 15та международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на
България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална
отговорност”, която ще се проведе на 22 ноември 2019 г. в УНСС. ВУЗФ е съорганизатор
на последните шест международни конференции на младите учени, проведени през 2013 г.,
2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г., с което се установи изключително ползотворно
сътрудничество между двете висши училища и всички международни научни прояви бяха
организирани на много високо ниво.
Като съорганизатор международната конференция на младите учени ВУЗФ оказва
съдействие и подкрепа при подготовката и самото провеждане на конференцията.
Отпечатването на информационните материали за конференцията и публикуването на
крайния резултат от конференцията – сборник с доклади, които ВУЗФ осъществява, са със
много високо професионално качество, оценени подобаващо от всички участници и гости на
конференцията.
Освен това гл. ас. д-р Радостин Вазов е член на редакционната колегия на списание
„Пари и култура“ от 2008 г., на редакционната колегия на списание „Математика +“ от 2015
г., и е член на организационните и програмни комитети в редица научни форуми, като
„Финансов Форум иновации“ 2014 г. и 2015 г. и други, което свидетелства за неговия
авторитет в академичните и професионалните среди.
3. Обща характеристика на дейността на кандидата
3.1. Оценка на учебно-педагогическа дейност и подготовка на кандидата (учебни
пособия, лекционни курсове, работа със студенти, дипломанти и докторанти)
Като преподавател във ВУЗФ гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов е имал значителна
преподавателска натовареност в периода от хабилитацията му досега (както е видно от
справката за учебната му натовареност). Той е водил лекции и семинарни занятия по
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различни дисциплини от областта на финансите и предприемачеството, някои от които са на
английски език. Някои от дисциплините са с новаторски характер, като например иновации в
застраховането, предприемачество и иновации, продуктово развитие и иновации в общото
застраховане, стратегически мениджмънт и иновации, финансиране на предприемачески
проекти (на английски език) и др.
От представената справка за учебната натовареност на гл. ас. д-р Радостин Вазов е
видно, че е налице пълен норматив на хабилитиран преподавател. Може да се заключи, че
той притежава значителен опит в учебно-преподавателската дейност.
3.2. Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата
За участие в конкурса гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов е представил следните
научни публикации: 1 самостоятелна монография на английски език; 1 самостоятелна
монография на български език, 1 научна статия, публикувана в научни издания,
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, 10 статии
и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в
редактирани колективни томове, и 3 студии, публикувани в нереферирани списания с научно
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове. Разработени са материали
и насоки за самоподготовка на студентите по преподаваните дисциплини на български и на
английски език (Вж. Служебна бележка с изх. № 93/18.02.2019 г. относно учебната
натовареност на гл. ас. д-р Радостин Вазов). Научните изследвания на гл. ас. д-р Радостин
Вазов са концентрирани предимно в областта на застраховането и мениджмънта на риска, и
предприемачеството и иновациите.
3.3. Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания
На първо място по значимост от представените публикации на гл. ас. д-р Радостин
Вазов е монографичният му труд: Vazov, R., „Inovative Approaches to Insurance Company Cash
Flow Management (contemporary theoretical aspects)”, VUZF Publishing House „St. Grigorii
Bogoslov”, 2019, ISBN: 978-954-8590-54-9 (№ 3 от справката за изпълнение на минималните
национални изисквания, заложени в Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, представена за
целите на конкурса). В този труд са обогатени съществуващите научни знания с полезни
теоретико-методологични и практико-приложни идеи относно методологията, оценката
и управлението на риска в областта на паричните потоци на застрахователното
дружество, което допринася за допълване и усъвършенстване на съществуващата
теория и практика в изследваната област. Научен интерес представляват изследванията на
алтернативното трансфериране на риска в качеството му на уникален хибрид между
застрахователния и капиталовия пазар, извеждането на иновативни подходи в теорията и
практиката на общозастрахователните дружества, и акцентирането върху ролята на
интегрирания подход в риск мениджмънта, включващ отчитане на екологичните, социалните
и регулаторните рискове. Редица проблеми на застраховането, са обект и на други научни
публикации на автора – студии, статии и доклади (№ 3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.8, 9.1).
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Другата група приноси се откриват в областта на теорията и практиката на
предприемачеството и иновациите (публикации № 4, 6, 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10). Те са свързани
с обогатяване на съществуващите научни знания относно философската и
концептуална страна на познанието за предприемачеството, новите виждания за
концепцията за предприемачеството чрез акцентиране върху идеята за мислене, и
обобщаване на потенциалните възможности за семеен бизнес. Научен интерес
представляват изведените насоки за бъдещи изследвания в областта на предприемачеството
и най-вече идеята за устойчивото предприемачество, както и свързаните с това въпроси
какво трябва да се поддържа и какво трябва да се развива в устойчивото предприемачество.
На трето място, приноси се откриват в групата публикации на гл. ас. д-р Радостин
Вазов, които третират различни въпроси от областта на финансите и икономиката в
съвременните условия (№ 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 9.1, 9.2, 9.3), съгласно
справката за изпълнение на минималните национални изисквания,заложени в Правилника за
прилагане на ЗРАСРБ, предоставена за целите на конкурса. Тези въпроси касаят редица
съвременни проблеми на застраховането, като необходимостта от системата „бонус – малус“,
въвеждането на застрахователни иновации, застраховането на катастрофични рискове,
алтернативните канали за дистрибуция, мобилното застраховане и интернет застраховане и
др.
За периода 2014 – 2018 г. гл. ас. д-р Радостин Вазов е бил цитиран общо 9 пъти, в
т.ч.: 1 път в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с
научна информация или в монографии и колективни томове, 7 пъти в монографии и
колективни томове с научно рецензиране, и 1 път в нереферирано списание с научно
рецензиране. Това свидетелства за разпространяването и постигането на публичност на
научните резултати от изследванията на кандидата сред академичните и професионалните
среди.
4. Оценка на личния принос на кандидата
По мое мнение представените в конкурса научни трудове са лично дело и лична
заслуга на кандидата. Те са резултат от високата научната и преподавателска квалификация
на кандидата.
5. Критични забележки и препоръки
Препоръчвам на гл. ас. д-р Радостин Вазов да продължи своите научни търсения в
сферата на застраховането и предприемачеството, като по-силно ги обвърже със
съвременните икономически предизвикателства както в глобален, така и в национален мащаб
като финансовите кризи, макроикономическите дисбаланси, създаването на регионални
съюзи и общности, и с различните видове политики и тяхното прилагане, така че да се
постигне намаляване на несигурността, по-добра защита на активите и подкрепа на
предприемачеството и на икономическата активност.
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6. Лични впечатления
Познавам кандидата от много години, още от периода на неговата докторантура в
УНСС, впоследствие като преподавател в УНСС и във ВУЗФ, и като административен и
изпълнителен директор на ВУЗФ. През последните десет години е налице тясно и
ползотворно сътрудничество с гл. ас. д-р Радостин Вазов във връзка с организирането и
провеждането на ежегодната международна научна конференция на младите учени на тема
„Икономиката на България и Европейския съюз”.
Аз имам отлични лични впечатления от неговата работа като през този период ние
активно работим за подпомагане изграждането на устойчива връзка между науката и
бизнеса, създаването на възможности за сътрудничество на младите учени в национален,
регионален и международен план, както и за откриването на нови възможности за участие на
младите учени в различни по обхват партньорства и мрежи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представените от гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов документи и материали за
целите на конкурса, отговарят на всички изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за неговото
прилагане. Научните трудове и другите материали, удостоверяващи различните дейности на
кандидата след придобиване на докторска степен са достатъчни на брой и се характеризират
с оригинални научни приноси и ясна приложимост.
Въз основа на подробното запознаване с материалите и научните трудове по
конкурса, давам своята положителна оценка и препоръчвам на уважаемото Научно жури да
изготви доклад-предложение до Академичния съвет за избор на Радостин Григориев Вазов
на академичната длъжност „доцент“ във ВУЗФ по професионално направление 3.8.
„Икономика“ (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление на
застрахователно дружество).

30.04.2019 г.

Изготвил становището: ................................................
(доц. д-р Силвия Трифонова)
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