СТАНОВИЩЕ
от: проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев, ВУЗФ – София, Катедра
„Маркетинг и мениджмънт“; Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ УНСС – София,
член на Научното жури в конкурса за заемане на академичната длъжност
„доцент” в областта на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни
науки“, професионално направление 3.8 „Икономика“, научна специалност
„Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление
на застрахователни дружества)” във ВУЗФ, конкурс обявен в ДВ бр. 96 от
19.11.2018 г., съгласно решение на АС на ВУЗФ
Със Заповед на Ректора на ВУЗФ 68/08.03.2019 г. за утвърждаване на Научно
жури за избор на „Доцент” съм определен за член на Научното жури, а с решение на
първото заседание на журито съм задължен да изготвя становище по конкурса.

1. Общо представяне на получените материали
Представената документация е в изискуем обем и отговаря на Закона за
развитие на академичния състав и Правилника за прилагане на Закона за развитие на
академичния състав на ВУЗФ. Тя, документацията, е отлично подготвена и
представена, което съществено облекчава подготовката на становището.
В обявения конкурс е подал документи един кандидат, а именно гл. ас. д-р
Радостин Григориев Вазов.
Още тук трябва да споделя, че наблюдавам по пряк (като негов колега) и косвен
начин (предимно чрез някои от неговите публикации и академични изяви на научни
конференции) личностната, интелектуалната и в частност – научната и
преподавателската еволюция на кандидата за „доцент“.

2. Представяне на кандидата за участие в конкурса
Радостин Вазов е роден на 10.01.1975 г., т.е. в момента е 44 годишен – в
началото на зрялата академична възраст.
Докторската си дисертация защитава по шифър 05.02.05 „Финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка“ на тема „Риск мениджмънт на паричните потоци на
застрахователно дружество“ – пряко свързана с настоящия конкурс.
1

Работил е като Административен директор на ВУЗФ, Изпълнителен директор на
ВУЗФ, а от 2013 г. е преподавател във ВУЗФ, София по дисциплините: „Публични
финанси“, „Основи на финансите“, „Корпоративни финанси“ на английски език,
„Публични финанси“ на английски език, „Рисково финансиране на проекти“ на
английски език, „Стратегически мениджмънт за предприемачи“ – една доста
убедителна административна, преподавателска и научна кариера.
Специализирал е в South Bank University – Лондон и London School of
Economics and Political Science – Лондон, както и в Enhanced International
Competitiveness and Teaching Capacity in Financial Economics at UNWE, Sofia.
Член е на редакционна колегия на списание „Пари и култура“ от 2008 г. и
също така е член на редакционна колегия на списание „Математика +“ от 2015 г.
Член е бил на организационен (програмен) комитет на различни научни
форуми както следва: Пета международна научна конференция „Индустрия и иновации
– 2014″ „Иновациите: двигател на икономическия растеж”; „Финансов Форум
иновации“ 2014 г.; „Финансов Форум иновации“ 2015 г., „Възможности за развитие на
Българо-израелски проекти за иновации и стартиращ бизнес“; “Корейският опит в
иновациите, образованието и науката за България”.
Високо ценен като преподавател е от академичната общност. Комбинира
успешно практика и теория.

3. Професионална характеристика на кандидата
Гл. ас. д-р Радостин Вазов има 360 часа трудова заетост във ВУЗФ,
удостоверена с документ за аудиторна заетост.
Кандидатът за „доцент” е известен специалист по икономика (в частност –
финанси и застраховане) не само във ВУЗФ, където преподава, но и в други висши
училища и на различни академични форуми.
Професионалното развитие на кандидата за заемане на академичната длъжност
„доцент” бележи различни (във възходящ ред) стъпала. През периода от постъпването
си на работа като преподавател във ВУЗФ, и досега, той е участвал в различни
специализирани учебни прояви и конференции (отчитам и публикациите, и участията в
конференции преди и след защитата на докторската му дисертация). Това е една доста
убедителна професионална (научна и практическа) кариера.
Като преподавател гл. ас. д-р Радостин Вазов се е специализирал предимно в
областта на финансите и застраховането. В този порядък бих желал да добавя, че
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кандидатът владее на високо ниво английски език, което (освен разностранната му
любознателност) е позволило да изследва свободно значим брой специализирана
научна литература по въпросите на преподаваните дисциплини, част от която е
индикирана и критично анализирана в неговите публикации. Освен това, той води и
дисциплини на английски език.
Гл. ас. д-р Радостин Вазов е известен като автор на редица стойностни
публикации. Специално за участието си в конкурса той е представил както следва: 2
монографии; 1 статия, публикувана в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация; 10 студии и статии, публикувани в
нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани
колективни томове; 3 статии, публикувани в нереферирани списания с научно
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове. Общият обем на
публикациите на кандидата за „доцент” са около 800 стандартни страници. Те не са
включени в списъка на трудовете за получаването на образователната и научната
степен „доктор”.
Освен всичко, посочено по-горе, у нас гл. ас. д-р Радостин Вазов е известно име
в академичните среди както с точните си попадения на научни теми, така и с
компетентното им анализиране и ясно излагане на научен език. Притежава неоспорими
аналитични способности, умее да работи ефективно в екип. Известен е като
изключително компетентен специалист, който се отличава с научно достойнство и
професионална скромност.

4. Количествена оценка по нормативните критерии и показатели
Според приетия „Закон за развитие на академичния състав в Република
България” кандидатите за заемане на академичната длъжност „Доцент” се оценяват по
съвкупност от критерии и показатели. Те са посочени императивно както в ЗРАСРБ,
така също и в свързаните с тях изисквания, приети в Правилника за развитие на
академичния състав на ВУЗФ.
Отговор на базовите законови и допълнителните изисквания Закона и на
Правилника:
Според: Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Кандидатите за заемане на
академичната длъжност „доцент“ трябва да отговарят на следните условия:
1. да са придобили образователна и научна степен „доктор“ - да;
2. не по-малко от две години:
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а) да са заемали академична длъжност „асистент“, „главен асистент“ - да;
б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на
научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна
организация, - да;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни
публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях
художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят
представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за
придобиването на научната степен „доктор на науките“ - да.
Може да се заключи, че по линия на нормативни критерии и показатели за
оценка на учебната и изследователската работа кандидатът надхвърля
чувствително минималните изисквания. Тези факти са отразени при проучването на
трудовете на кандидата.

5. Качествена оценка по критериите и показателите за научноизследователската дейност
Според приетия Закон и Правилник, кандидатите за заемане на академичната
длъжност „Доцент” се оценяват по съвкупност от критерии и показатели за научноизследователската дейност. Приемам като стойностни всички представени публикации.
Ще акцентирам само върху монографиите: „Innovative Approaches to Insurance Company
Cash Flow Management (contemporary theoretical aspects)” и „Предприемачество,
иновации и мениджмънт (Нови подходи и представи)“. Темите на монографиите може
категорично да се характеризират като актуални и оригинални – това са сериозни
академични изследвания по тези проблематики. Целта на автора на първата
монографията е много амбициозна, а именно да се изследват в теоретичен и
практически аспект предпоставките и ограниченията по отношение иновативните
подходи към управлението на паричните потоци на застрахователна компания. Смея да
отбележа, че чрез това изследване кандидатът за „доцент“ се представя като зрял и смел
академичен изследовател. Втората монография е по същество критичен анализ на
теоретичните аспекти на предприемачеството в контекста на иновациите и
мениджмънта. И тук се наблюдават успешен академичен анализ и съществени
теоретични обобщения.
Приемам всички представени публикации като имащи пряко или косвено
отношение към конкурса за „доцент” поради следните основания: те доказват много
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висока степен на познаване на методологията и методиката на научните изследвания в
областта, за която кандидатства – икономика (в частност - финанси); те са основани на
лични изследвания (библиотечни, научни или практически), които могат да бъдат
използвани пряко в преподавателската дейност на кандидата; публикациите
свидетелстват и са илюстрация на еволюцията в академичното израстване на гл. ас. д-р
Радостин Вазов, довело до публикации в специализирани издания, което само по себе
си е гаранция за достатъчно високо научно равнище; в монографите, студиите и
статиите са развити класически и са изказани нови моменти за теорията и практиката на
управлението на финансите и иновациите. Научните публикации на кандидата
съдържат оригинални авторски постижения, които определиха място за гл. ас. д-р
Радостин Вазов в академичните среди; те са личен продукт на автора, при това всички
представени значими трудове са рецензирани.
Както става ясно от гореизложеното, гл. ас. д-р Радостин Вазов покрива и
надхвърля изискуемите количествени и качествени показатели.

6. Приноси в научните изследвания
Научните интереси, съответно научните приноси, изразени в неговите лични и
колективни публикации, могат да се подразделят в следните важни области:
6.1. Доразвиване и доуточняване на теорията за иновативните подходи към
управлението на паричните потоци на застрахователната компания.
6.2. Обобщени са теоретични модели за изследване и развитие на
стратегическото и оперативното управление на финансите и застраховането.
6.3. Предложени са, аргументирани са с подходящи научни доказателства и е
изследвана приложимостта на различните модели на управлението на финансите (и в
частност – на застрахователната дейност) – „отгоре – надолу“, „отдолу – нагоре“ и чрез
матрични отношения.
Приемам отбелязаните и търсените от кандидата приноси като разширение
на обобщените от мен. Не ги повтарям тук, за да пестя място.
Публикациите на кандидата могат да обслужват учебния процес по редица
учебни дисциплини.
Обобщено научните постижения на гл. ас. д-р Радостин Вазов могат да бъдат
отнесени към групата на „обогатяване на съществуващите знания” и на „приложение на
нови научни постижения в практиката”, а така също и получаване на нови данни и
факти за изучавани икономически и финансови обекти.
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Казаното до тук ми дава основание да направя заключение че представените
работи от кандидата за академичната длъжност „доцент” по съдържание и по
количество са достатъчни за заемане на тази длъжност. Наред с това трябва да се има
предвид, че избраният научен профил отговаря на потребността за извършване на
научни изследвания и преподаване в указаната научна специалност. Представените
научни трудове и преподавателската дейност на кандидата покриват профила на
обявения конкурс.

7. Характеризиране академичната известност на кандидата
Гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов е популярно име и респектиращ колега
както със задълбочените си познания, идеи и интерпретации, така също и с публичните
си изяви на различни академични прояви. Независимо от това обстоятелство, а и може
би поради краткия срок за запознанство на нашата академична общност с
монографиите (и двете са отпечатани през 2019 г.), на тях не е обърнато внимание и не
са цитирани. Допускам че това обстоятелство ще се промени.

8. Критични бележки и препоръки
Всеки кандидат за „доцент” може да бъде предизвикан към по-нататъшна
еволюция на своите възгледи и научни идеи. Позволявам си следните препоръки. Те са
от най-добри колегиални чувства, от идеята че чрез тях кандидата може (а и трябва) да
мисли както за своето бъдеще, така и за бъдещето на науката, която ще продължи да
развива в академичните си търсения:
7.1. По тази причина, творчеството на кандидата за „доцент“ е желателно да
бъде още по-достъпно и по-публично и по-актуално. От тази гледна точка,
препоръчително е да популяризира творчеството си още по-представително чрез изяви
като нови научни публикации и участие в нови конферентни спорове – във ВУЗФ,
но и повече извън него.
7.2. Тематиката по научното направление „Икономика (Корпоративни финанси,
предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества)” е много
широка и богата по съдържание. Интересно ще бъде да се направи историческа
ретроспекция на теорията по въпроса, развита от българските учени и практици.
7.3. Намирам за много продуктивно бъдещото написване на учебници по
водените дисциплини.
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Тези бележки не са от такъв характер, че да се оспорват приносите на кандидата
за академичната длъжност „доцент”.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гл. ас. д-р Радостин Вазов в качеството му на кандидат за академичната
длъжност „доцент” отговаря на приетите препоръчителни научни и наукометрични
формални изисквания. Научната продукция на кандидата съдържа резултати,
представляващи научни и научно-приложни приноси; насочена е към усъвършенстване
на науката и в частност на стратегическото управление като теория и практика;
съдържа обобщения на резултати, получени чрез изследователска дейност.
Нямам роднински връзки с кандидата. Не притежаваме съвместни
публикации. Познавам го пряко и косвено като съвестен, коректен и задълбочен
изследовател, ценен и уважаван в академичната общност.
Въз основа на запознаването с предоставените научни трудове, тяхната
значимост, съдържащите се в тях научни и приложни приноси, намирам достатъчни
основания да предложа гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов да бъде избран на
академичната длъжност „доцент“ в областта на висшето образование 3.
„Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8
„Икономика“ по научното направление „Икономика (Корпоративни финанси,
предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества)”“ във
ВУЗФ. Убеден съм, че заемането на академичната длъжност „доцент” ще бъде
заслужено и ще даде добри възможности за бъдещо му научно творчество и изяви като
преподавател.
Личното ми становище е „ДА” и ще остане непроменено докрай!
Автор на становището:
(проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев)
вторник, 23 април 2019 г.
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