СТАНОВИЩЕ
от доктор на педагогическите науки, доктор по математика
Сава Иванов Гроздев, професор във ВУЗФ,
на материалите, представени за участие в конкурс
за заемане на академичната длъжност „доцент” на ВУЗФ
по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.8. Икономика
1. Общо представяне на процедурата и кандидата.
Настоящото становище е изготвено съгласно Заповед № 68/08.03.2019 г. на
ректора на ВУЗФ въз основа на обявения в „Държавен вестник”, бр. 96 от 19.11.2018
г. конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” във ВУЗФ по научното
направление „Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово
управление на застрахователни дружества)”. Единствен кандидат в конкурса е главен
асистент д-р Радостин Григориев Вазов.
Кандидатът д-р Радостин Вазов е завършил Езикова гимназия „Иван Вазов” в гр.
Пловдив през 1992 г. и УНСС – през 1998 г. бакалавърска степен по международни
отношения, а през 1999 г. и магистърска степен по международни отношения. През
2013 г. той учи в South Bank University – Лондон и London School of Economics and
Political Science – Лондон, като специализира Enhanced International Competitiveness
and Teaching Capacity in Financial Economics at UNWE, Sofia. От м. март 2013 г. е
докторант на самостоятелна подготовка в УНСС и през лятото на 2014 г. защитава
успешно дисертационен труд на тема „Риск мениджмънт на паричните потоци на
застрахователно дружество” с научен ръководител проф. д-р Янаки Тодоров Андреев.
Професионалната биография на д-р Радостин Вазов включва заемане на длъжността
„финансов експерт” във „Вазов институт” ЕООД в периода 1997–2003 г., а в периода
1997–2001 г. - експерт по финансов анализ (оценка на малки и средни предприятия,
изготвяне на бизнес планове, оценяване на местната икономическа и социална среда)
към Министерство на труда и социалната политика, EU PHARE 93:12; Проект
„Трудовия пазар и социалната политика”. От 2001 г. до 2005 г. е хоноруван
преподавател към департамент „Финанси” в УНСС по дисциплината „Основи на
финансите”. От 2004 г. е изпълнителен директор на ВУЗФ. От 2005 г. е преподавател
във ВУЗФ по дисциплините „Основи на финансите” и „Публични финанси” (на
български и английски език), а от 2013 г. и по „Корпоративни финанси” (на английски
език), „Рисково финансиране на проекти” (на английски език) и „Стратегически
мениджмънт за предприемачи”.
Радостин Вазов е член на редколегиите на сп. „Пари и култура” от 2008 г. и сп.
„Математика плюс“ от 2015 г. Бил е член на организационните или програмните
комитети на няколко научни прояви, включително и международни. Особено силна е
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неговата научноприложна дейност. Ръководител или участник е в редица проекти:
„Повишаване качеството на образованието на научните изследвания в областта на
бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието
/иновациите/ и финансите” (ръководител); „People in Need of Financial Skills
(PINOFS)” (ръководител); „Подобряване на знанията и уменията на администрацията
в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”
(ръководител); „Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ,
включващ специализиран софтуер, система за видеоконферентно преподаване и
електронна библиотека” (ръководител); „Повишаване на квалификацията на
преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване”;
„Co-creation for Growth”, осъществяван между ВУЗФ, Копенхагенското бизнес
училище и други университети от Индия и Бразилия; Проект 2016-1-BG01-KA203023754 „OPEN MIND” с тема „Gamified platform and open online course in Social
Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study”; Проект
764357 - „MAGNET” с тема „Migrant Acceleration for Growth Network for
Entrepreneurship Training”.
2. Обща характеристика на научните резултати на кандидата.
Д-р Радостин Вазов е автор на 2 монографии (самостоятелни), 3 студии (двете
самостоятелни, а в третата е първи автор) и няколко статии – общо 20 публикации.
Част от изследванията в тях са насочени към движението на паричните потоци на
конкретни общозастрахователни дружества (например ЗАД „Булстрад Виена
Иншурънс Груп”) като бизнес системи от икономически, финансови и обществени
елементи, както и възникващите между тях релации. В едно застрахователно
дружество си взаимодействат различни структури и процеси, финансови параметри,
парични потоци, портфейли от застрахователни обекти и др., както и възникващите
по отношение на тях рискове. Кандидатът в конкурса е специалист по изследване на
риск при паричните потоци с цел неговото рационално и ефективно управление с
отчитане на икономически, социални и политически параметри, особено в кризисни
условия, които налагат специално управление, например чрез прилагане на
рационален финансов и застрахователен риск мениджмънт, базиран на
научнообосновани подходи, методи и съответен теоретико-практически и оценъчен
инструментариум. Върху размера, динамиката и състоянието, респективно рисковата
изложеност, на входящите и изходящите парични потоци в едно застрахователно
дружество основно влияние оказват автомобилните застраховки. В основа на това
подходите, мащабите и нивото на маркетинговото поведение са решаващи за
успеха на пазара, като правилният им избор и реализация осигуряват
конкурентни предимства. Д-р Радостин Вазов е автор на модели за вероятностна
количествена оценка и анализ на парични потоци. В тях научнообосновано прилага
традиционни методи и вероятностни интерпретации от теорията на вероятностите,
теорията на риска, рисковата статистика и др. По-конкретно той използва изведени на
базата на разполагаеми данни вероятностни и параметрични измерители като:
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дисперсия, стандартно отклонение, математическо очакване, доверителна вероятност,
нормирано стандартно отклонение и т.н. В единия от моделите вероятностната оценка
се базира на основното свойство на плътността на разпределение при нормалното
разпределение и служи за извеждане на познатата от рисковата статистика
максимална вероятност за най-вероятния резултат. В друг модел границите на
доверителните интервали са изведени чрез един от вариантите на второто
неравенство на Чебишев, вероятността за най-вероятния резултат и вероятността за
отклонения на резултатите в дадени граници. Особено важен е мониторингът на
застрахователния риск и риска при паричните потоци, който се осъществява чрез
застрахователни обезщетения въз основа на идентифицирана портфейлна структура и
дава възможност за преструктуриране и диверсификация чрез разширяване на
съответното застрахователно поле. Оригинален подход е оценката на финансовия
риск при паричните потоци чрез съответен математически модел.
В направление „предприемачество и иновации” д-р Радостин Вазов съчетава и
припокрива области на познанието, които досега не са имали допирни точки, поставя
акцента върху конструкции и взаимоотношения в „сивата зона” между застъпващи се
парадигми, нива на анализ и области на знанието. Това предполага ново съдържание
на теоретизирането на предприемаческия феномен. Особено важни са мотивите за
предприемачески действия, стъпките на „капацитета за поглъщане”, бариерите и
оперативния мениджмънт. Д-р Радостин Вазов ги разглежда по нов начин и предлага
индикации за жизнеността на процесите. Това не само създава жизнеспособност в
областта на предприемачеството, но има потенциал за съживяване в областта на
иновациите и управлението на операциите. Той проучва предприемачите от гледна
точка на научната общност и общността на крайните потребители. Изследва как се
променя потенциалната възможност за семеен бизнес в резултат на взаимодействията
между подгрупите вътре и извън семейството и бизнеса, както и как тези
подобщности могат да се трансформират от предприемаческия процес; как семейните
предприятия имат способността да облекчат трудностите вътре и извън семейството,
както вътре и извън бизнеса.
По отношение решаването на различни финансови и икономически проблеми
д-р Радостин Вазов анализира необходимостта от системата „бонус–малус”,
алтернативните канали за дистрибуция, застраховането на рискове посредством
алтернативно трансфериране на риска, мобилно застраховане и интернет застраховане
в контекста на макроикономическата картина в страната и в международен план. С
помощта на интердисциплинарен подход той предлага решения за предприемачески
университети, за управление на инвестиционния риск в предприемаческата дейност и
финансирането на стартиращи компании.
Анализът на научните приноси показва, че гл. ас. д-р Радостин Вазов е
стойностен специалист по публични финанси, застраховане и предприемачество. Той
е активен участник в процесите в тези области и има сериозни приноси за развитието
и усъвършенстването на тези процеси, което е признато от колегията. Доказателство
за това са 10-те цитирания, представени в съответния списък от документацията. За
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добрата апробация на резултатите допринасят участията с доклади в няколко научни
форума. Приемам претенциите за научни приноси така, както те са заявени в
авторската справка от материалите по конкурса. Като обем и качество те
удовлетворяват изискванията на закона и правилниците за заемане на академичната
длъжност „доцент”.
3. Заключение.
От изложеното се вижда, че гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов е качествен и
утвърден специалист по 3.8. Икономика със стойностни постижения и с богат опит в
професионалното направление. Това ми дава основание да дам положителна оценка и
да заключа, че трудовете, преподавателската дейност и качествата на гл. ас. д-р
Радостин Григориев Вазов удовлетворяват изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за
прилагането му, Правилника за развитие на академичния състав на ВУЗФ и конкретно
за заемане на академичната длъжност „доцент”. Ето защо си позволявам да предложа
на почитаемите членове на Научното жури да подкрепят настоящата кандидатура с
убеждението, че гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов заслужава да заеме тази
длъжност.
София, 18 април 2019 г.

Подпис:

(проф. д-р Сава Гроздев, дн)
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