СТАНОВИЩЕ
от проф. Стефан Минчев Вачков, д-р по икономика в
катедра „Финанси” на Икономически университет - Варна
на материалите за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”
на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)
област на висшето образование „3. Социални, стопански и правни науки”
професионално направление „3.8. Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и
финансово управление на застрахователни дружества)”
Конкурсът е обявен в Държавен вестник (бр. 96/19.11.2018 г.) и в интернет-страница на
ВУЗФ за нуждите на катедра „Финанси”.

1. Общо представяне на процедурата и кандидата
Със заповед № 68/08.03.2019 г. на Ректора на Висшето училище по застраховане и финанси съм определен за член на научното жури по конкурс за заемане на академичната
длъжност „доцент” във ВУЗФ по област на висшето образование „3. Социални, стопански и
правни науки”, професионално направление „3.8. Икономика (Корпоративни финанси,
предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества)”, обявен за нуждите на катедра „Финанси”.
Документи за участие в обявения конкурс е подал единствен кандидат - гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов – преподавател във ВУЗФ. Представеният комплект материали на
хартиен носител е в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото прилагане и Правилника за условията и реда за
заемане на академични длъжности във ВУЗФ. Той включва: справка за изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“; монографичен труд с резюме; списък с публикациите след придобиването на образователна и научна
степен (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 трудов стаж; доказателства за ръководство на научни и образователни проекти, проекти, реализирани в практиката, и други изследователски задачи;
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автобиография по европейски образец; медицинско свидетелство; свидетелство за съдимост;
копие от дипломата за притежаваната ОНС „Доктор”.
Кандидатът е приложил общо 16 научни труда, които се приемат за рецензиране. Налице е изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“ съгласно
ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане - 452 точки при изискуем минимум 400 точки.
Г-н Радостин Вазов е роден на 10 януари 1975 г. в гр. Пловдив. Завършва бакалавърска и
магистърска степен в УНСС по специалност „Финанси“. През 2014 г. защитава успешно дисертация на тема „Риск мениджмънт на паричните потоци на застрахователно дружество” и
придобива ОНС “Доктор” по шифър 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Заема 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 2015 г.). Специализира в South Bank University и London School
of Economics and Political Science. 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 е преподавател във ВУЗФ от 2004 година. През последните пет

години има значителна преподавателска натовареност. Води лекции и семинарни занятия по
редица учебни дисциплини:


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”;



на английски език: „Публични финанси”, „Риск мениджмънт”; „Корпоративни финанси”; „Финансиране на предприемачески проекти” и „Основи на финансите”.
По тези дисциплини са разработени материали и насоки за самоподготовка на сту-

дентите.
2.2. Оценка на научната и научно-приложната дейност на кандидата
По отделни рубрики научните трудове на кандидата в страната и в чужбина се разпределят така:


1 монографичен труд по обявения конкурс за „доцент” на английски език (№ 3 от
списъка с публикации);



1 монография, която не е представена, като основен хабилитационен труд (№ 4);
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3 студии (една в съавторство) в нереферирани списания с научно рецензиране или
публикувани в редактирани колективни томове (№№ 9.1, 9.2 и 9.3);



1 статия (на английски език в съавторство) в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (№ 6);



10 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).
Разработени на висок, ясен и логичен научен стил, публикациите на кандидата са изцяло

негово дело. Освен отлична теоретична подготовка, в тях се демонстрират завидни умения
за емпирични изследвания с помощта на богат арсенал от методи и модели. Най-важните изводи и предложения се онагледяват с множество фигури, диаграми и таблици. Всички посочени литературни източници и приложения са коректно използвани и/или коментирани в
изложението на всяка разработка.
Научните приноси на гл. ас. д-р Радостин Вазов могат да се обособят в три направления.
Първо. В областта на застраховането (№№ 3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.8 и 9.1):


адаптират се непознати досега в българската застрахователна практика техники и
технологии;



доразвиват се подходи за оптимизиране риск-мениджмънта на паричните потоци в
застрахователното дружество;
Второ. Предприемачество и иновации (№№ 4, 6, 7.4, 7.5, 7.6, 7.9 и 7.10):



аргументират се насоки за тяхното системно изследване;



дефинира се понятието „устойчиво предприемачество”;



обосновават се механизмите за мотивиране на предприемаческите действия;



представят се принципни постановки за спецификата на взаимоотношенията в „сивата
зона“ между области на знанието, „припокриващи се” парадигми и аналитични равнища.
Трето. Други актуални финансови и икономически проблеми (№ 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 и 9.3):


изследва се връзката между предприемачеството и глобализацията;



направена е оригинална интерпретация на фундаментални интердисциплинарни зависимости като „застраховане – иновации”, „предприемачество – психология” и др.
Научните разработки на гл. ас. д-р Радостин Вазов са цитирани 9 пъти във: а) научни

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или
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в монографии и колективни томове (5 т.); б) монографии и колективни томове с научно рецензиране (58,3 т.); в) нереферирани списания с научно рецензиране (2,5 т.). Това носи на
кандидата 65.8 точки при изискуем минимум от 50 точки.
2.3. Внедрителска дейност
Гл. ас. д-р Радостин Вазов ръководи и участва в 8 международни и национални
проекти, където придобива ценен опит, подпомогащ неговата научна и преподавателска
работа.

3. Критични забележки и препоръки
Препоръчвам на кандидата да насочва бъдещите си публикации към реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни научни издания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Документите и материалите по конкурса отговарят на всички изисквания на ЗРАСРБ и
Правилника за неговото приложение. Кандидатът е представил достатъчен брой научни
трудове с оригинални научни и приложни приноси. Въз основа на това давам положителна
оценка на научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност на гл. ас. д-р
Радостин Григориев Вазов и препоръчвам научното жури да изготви доклад-предложение до
Академичния съвет за неговото избиране на академичната длъжност „доцент” във ВУЗФ по
професионално направление „3.8. Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и
финансово управление на застрахователни дружества)”.

22 април 2019 г.

Изготвил становището:

Варна

(Проф. д-р Стефан Вачков)

4

