СТАНОВИЩЕ
От проф. д-р Снежана Башева, УНСС и ВУЗФ-София
на материалите, представени за участие в конкурс
за заемане на академичната длъжност „доцент“
във 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 застрахователни дружества).
В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 96 от 19.11.2018 г. и в интернет-страница на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) за нуждите на катедра
„Финанси“, като кандидат участва гл. ас д-р Радостин Григориев Вазов от ВУЗФ.
1. Общо представяне на получените материали
Със заповед на Ректора на ВУЗФ съм определена за член на научното жури на конкурс
за заемане на академичната длъжност „доцент“ във ВУЗФ.За участие в обявения конкурс е
подал документи един-единствен кандидат- гл. ас д-р Радостин Вазов от ВУЗФ.
Представеният от гл. ас д-р Радостин Вазов комплект от материали на хартиен
носител отговаря напълно на изискванията, разписани в Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за
развитие на академичния състав на ВУЗФ..
По-конкретно са представени следните документи от кандидата:


автобиография по европейски образец;



копие от диплома за притежаваната образователна и научна степен „доктор“



монографичен труд с резюме;



списък с публикациите след защита на докторска дисертация и екземпляри от
тях;



справка за учебната натовареност в периода 2014-2019 г.;



медицинско свидетелство;



свидетелство за съдимост;



документ за изискващия се стаж по чл. 18, т. 2 ;



разделителни протоколи за съвместните публикации.

Представените за рецензиране трудове на гл.ас д-р Радостин Вазов са разпределени по
видове, както следва:
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1 монография (хабилитационен 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);



1 монография ( моногрфия, която не е представена, като основен хабилитационен труд
- Вазов Р., "Предприемачество иноваций и мениджмънт (Нови подходи и представи),
издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов" 2019 г., ISBN 978-954-8590-55-6 );



1бр. статия (статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация - Vazov Radostin PhD,
Dr Sudhanshu Rai,
FACILITATING

Dr Maria L. Granados, INNOVATORS INTENT: ROLE OF IT IN
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 бр. статии и доклади (статии и доклади публикувани в нереферирани списания с
научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове- Вазов, Р.
„Мониторинг на застрахователния риск и риска при паричните потоци на ЗАД
„Булстрад Виена Иншуранс Груп” АД в условията на задълбочаваща се криза“. V
международна научна конференция "Демараж или забавен каданс за икономиката и
финансите?/По примера на ЕС и България/", 2014; Вазов Р."Застраховане на
катастрофични

рискове

посредством

алтернативно

трансфериране

на

риска",

Академично издателство "Ценов" Сборник доклади Свищов 2018г., ISBN 978-954-231712-8.; Вазов Р."Парите и застраховането", списание "Ново знание" година VIII, бр. 1,
2019 г., ISSN 2367-4598. ISSN 1314-5703; Вазов Р."Dr. Consulta. Case study on social
entreprenurship and co-creation", Икономиката на България и европейският съюз
колективна

монография,

УНСС

2018,

ISBN

978-619-232-090-4;

R.Vazov,

T.Lazarova,V.Zhelyazkova,“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; Вазов Р., Илиева Д. "Neurolinguistic programming techniques for perfecting presentation skills", Selected papers
presented at 3rd m-sphere international conference for multidisciplinary in science and
business. ISBN: 978-953-7930-06-6; Вазов Р., "Системата "бонус малус" предложения".
"VUZF Review",Online journal for economics, Volume 3(7), Number 3, 2018 ISSN 25349228; Вазов Р., "Системата "бонус малус" коментари и тълкувания"., Колективна
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монография "Икономиката на България и Европейският съюз в дигиталният свят",
УНСС 2019 г.; Вазов Р. Предприемачество и глабализация, "VUZF Review",Online
journal for economics, Volume 4(8), Number 1, 2019 ISSN 2534-9228; Вазов
Р."Трансформация на образованието. Предприемачески университети", Колективна
монография "Икономиката на България и Европейският съюз в дигиталният свят",
УНСС 2019 г.);


3 бр.студии (студии, 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“ София 2016 г.
Годишник на ВУЗФ том 12 2018г., ISSN: 1312-7918; Вазов Р. Пътят на предприемача
(Концепции за провала), академично издателство "Талант", годишник на ВУАРР, ISSN
1314-9113, ISSN 2535-0609; Вазов Р. "Предприемачество и рисков капитал", Годишник
на ВУЗФ том 12 2018г., ISSN: 1312-7918);



ръководство на пет научни проекта финансирани от ЕС.
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
„доцент“, заложени в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния
състав в Р България, са 400. Представените за рецензиране материали на гл.ас д-р Радостин
Вазов

превишават минималните изисквания, следователно кандидатът изпълнява

изискванията за участие в конкурса (виж Справка за изпълнение на минималните
изисквания )
СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" ОТ
ГЛ. АС. Д-Р РАДОСТИН ВАЗОВ

Група от показатели

Показател по Правилника за прилагане на
ЗРАСРБ

Минимален брой Точки на гл.
точки за заема
ас. д-р
на академичната Радостин Вазов
длъжност
към 19.02.2019
"доцент"
г.
50
50
100
100

А
Б
В

Показател 1 (ОНС "доктор")
Показател 2
Показател 3 (монография)

Г

Сума от показателите от 4 до 10

200

236

Д
Е

Сума от показателите от 11 до 13
Сума от показателите от 14 до края
ОБЩО

50
0
400

65,8
0
452

2. Кратки биографични данни на кандидата
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В периода 1994-1999 г. гл.д-р Радостин Вазов завършва ОКС „Бакалавър“ по специалността

„Финанси“ и ОКС „Магистър“ по специалността „Финанси“ в УНСС – София.

През 2003 г. той има специализация в South Bank University – Лондон. През 2013 г. гл.ас д-р
Радостин Вазов защитава ОНС „Доктор“ по Финанси,парично обръщение и застраховка в
УНСС.
От 2006 година до настоящия момент гл. ас д-р Радостин Вазов е главен асистент във
ВУЗФ. От 2003 г. до сега първо е назначен за административен директор,а след това за изпълнителен директор на ВУЗФ.
Владее отлично английски и руски езици.
В качеството си на изпълнителен директор той участва в работата на много комисии и
структурни звена към висшето училище,като със своята дейност допринася значително за
утвърждаването на ВУЗФ сред водещите висши училища в Р България. Неговият богат административен опит съчетан с отличната му теоретична подготовка помагат на гл.ас д-р
Вазов да се справя с предизвикателствата на времето.
През анализираният период гл.ас д-р Радостин Вазов е бил член на организационния и
програмен съвет на редица научни форума в България, и редакционни колегии на научни
списания ,което е още един атестат за неговото разпознаване като отличен експерт и научен
работник сред научните 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)
Гл.ас д- Радостин Вазов преподава във ВУЗФ от 2006 година досега. В периода след
получаване на докторска степен до момента той е преподавал по редица дисциплини от областта на финансите и предприемачеството, като някои от тези дисциплини са иновативни
( стратегически мениджмънт и иновации, иновации в застраховането, предприемачество и
иновации, продуктово развитие и иновации в общото застраховане и др. ) . От справката за
натовареността му като преподавател е видно, че гл.ас. д-р Радостин Вазов е водил лекции и
упражнения, както следва:


2014/2015 г. – 120 часа;



2015/2016 г. – 165 часа;
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2016/2017 г. – 165 часа;



2017/2018 г. – 225 часа;



2018/2019 г. – 180 часа,

Това съответства на един пълен норматив на хабилитиран преподавател.
От всичко това проличава, че гл.ас д-р Радостин Вазов като научен работник и
преподавател притежава значителен опит както в учебната и преподавателската дейност, така и в тяхното организиране и администриране.
3.2 Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата
За целите на конкурса гл.ас д-р Радостин Вазов е представил научни публикации, от
които: една самостоятелна монография на английски език; една самостоятелна монография
на български език, 1 брой статия, публикувана в научни издания, реферирани и индексирани
в световноизвестни бази данни с научна информация, 10 броя статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове и 3 броя студии публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране
или публикувани в редактирани колективни томове.
3.3 Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания
Основните приноси, които са видни от представените за рецензиране трудове, могат да
се групират и обобщят в следните две основни направления:
Първо: Изучаване на различни аспекти на познанието за предприемачеството и предлагане
на насоки за неговото бъдещо развитие .Тук могат да се откроят приноси свързани с:

 Извеждане и дефиниране на проблеми относно изследване на философската и концептуална страна на познанието за предприемачеството;


Преосмисляне на концепцията за предприемачеството чрез акцентиране върху идеята
за мислене, чувство и действие на индивидите по отношение на потенциалните възможности, заложени в общностите ;



Извеждане на потенциални възможности за развитие на разбирането за предприемаческите феномени и систематизиране на финансовите, социалните и психологическите
последствия от предприемаческият провал;



Дефиниране на насоки за бъдещи изследвания в областта на предприемачеството и
очертаване ролята на идеята за устойчиво предприемачество,както и обосноваването
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на изследване на възможностите за поставянето на изследователски въпроси, свързани
с това какво трябва да се поддържа и какво да се развива в устойчивото предприемачество;


Изследване и систематизиране на промените относно потенциалните възможности
за семеен бизнес;



Изследване и очертаване на възможностите за разширяване на границите на теоретичното знание за предприемачеството чрез акцентиране върху нестандартни теории и
идеи;

Второ: Търсене на иновативни подходи за повишаване ефективността на управлението на паричните потоци на застрахователните компании и тяхната дейност. По
конкретно тук може да се посочи следното:


Изследване и анализиране на въздействието на промените в околната среда, и в климата върху дейността на застрахователните компании;



Обосноваване на ключовата роля на

застрахователните компании за посрещане и

справяне с различните видове непредвидени обстоятелства, пред които са изправени
днес и в бъдеще икономическите субекти;
 Изследване на иновативните подходи застъпени в теорията и практиката на дейността по общо застраховане;


Изследване и систематизиране на спецификите на бизнес модела на функциониране
на общозастрахователните дружества;



Изследване на мястото и ролята на интегрирания подход към управлението на риска,
включващ отчитане на екологичните, социалните и регулаторните рискове.;



Изследване на същността и очертаване ролята на алтернативното трансфериране на
риска, като уникален хибрид между застрахователният и капиталовият пазар.
3.4 Цитирания
За периода 2014/2018 година публикации, в които е самостоятелен автор или участва

кандидатът гл.ас д-р Радостин Вазов са цитирани както следва:
 1 път в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с
научна информация или в монографии и колективни томове (В. Желязкова, Пътят на
Германия и Япония към кръговия икономически модел: какво може да научи Европа?
Списание „Икономически изследвания“ 2019 под печат.; цитирана публикация: T.
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Lazarova, V. Zhelyazkova, R. Vazov, Innovation Leadership as a key concept in
entrepreneurship, ICERD 2015. )
 7 пъти в монографии и колективни томове с научно рецензиране (В. Желязкова,
ПРЕХОДЪТ КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА: СТИМУЛИТЕ ЗА ФИНАНСОВИТЕ
ИНСИТУТИЦИИ И ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ОТ ХОЛАНДИЯ, ФРАНЦИЯ И ДАНИЯ.
Kолективна

монография

„Устойчиво

развитие

и

конкурентос-пособност

на

регионите“, Академично издателство „Талант“, ВУАРР, Пловдив, 2018 г., под печат,
доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова, ВУЗФ – София; цитирани публикации- Вазов
Р. „Концептуална рамка и съдържание на риск мениджмънта при паричните потоци“
Академично издателство „Ценов“, 2010 г., ISBN 987-954-23-0499-9 и Вазов Р.
„Относно паричната същност на застраховането“, университетско издателство
„Стопанство“, 2005 г., ISBN 954-494-635-7.; Kitanov, Y.

NON-FINANCIAL

DECLARATION. THEORETICAL ASPECTS Economy & Business ISSN 1314-7242,
Volume 12, 2018 Journal of International Scientific Publications) цитирани публикацииVazov, R. Risk management of the cash flow in insurance company, UNSS 2014. и
Zhelyazkova, V. Vazov R. Innovative insurance approaches in respect of climate change
2015, p. 6; Китанов Я., „Общи принципи за управление на банковите рискове“.
Колективна монография "Икономиката на България и Европейският съюз в
дигиталният свят", УНСС 2019 г. цитирани публикации -Р.Вазов, Мониторинг на
застрахователният риск и риска при паричните потоци на ЗАД „Булстрад Виена
иншурънс груп“ АД, „Демараж или забавен каданс за икономиката и финансите“
Сборник доклади, УНСС 2014 г. и Р. Вазов, „Риск мениджмънт на паричните потоци
на застрахователно дружество“, Автореферат 2014 г.; Nurazree Mahmud, Mohd Faiz
Hilmi, Total Quality Management (TQM), Innovation And Malaysian Smes Performance:
Result From A Pilot Survey, The 8th International Conference for Entrepreneurship,
Innovation and Regional Development University of Sheffield, June 2015, ISBN 978-09932801-0-8 цитирана публикация- T. Lazarova, V. Zhelyazkova, R. Vazov, Innovation
Leadership as a key concept in entrepreneurship, ICERD 2015.)
 1 път в нереферирано списание с научно рецензиране.( Danish Khor, STUDY ON
MODELLING-INTERVENTION PERSONAL

PROTECTIVE

EQUIPMENT

(PPE)

TRAINING TO IMPROVE WORKER'S BEHAVIOR ON PPE APPLICATION, Thesis
for: Master Degree in Occupational Safety, Health and Risk Management, Advisor: Nasrom
(USM), OPEN UNIVERSITY MALAYSIA, January 2018 цитирана публикация Vazov
R., Ilieva D. "Neuro-linguistic programming techniques for perfecting presentation skills",
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Selected papers presented at 3rd m-sphere international conference for multidisciplinary in
science and business. 2014)
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 на отличната подготовка на кандидата и неговия стремеж за
постоянно усъвършенстване и акцентиране върху актуална проблематика и тематични области.
5. Критични забележки и препоръки
Препоръчвам на гл.ас д-р Радостин Вазов да насочи своя научен и експертен потенциал към задълбочено изследване и анализиране на ролята и значението на новия стандарт
МСФО 17 „Застрахователни договори“ за управлението на застрахователните рискове и
отчитане

на

ефектите от застрахователните договори

върху финансовото състоя-

ние,ефективността и паричните потоци на дружествата.
6. Лични впечатления
Познавам кандидата като изключително отговорен, ерудиран,креативен и етичен колега. Гл.ас д-р Радостин Вазов неведнъж е доказал, че не се притеснява да посреща предизвикателствата на времето и компетентно да решава сложни и актуални въпроси. Кандидатът притежава отличната подготовка,която му помага да се справя с всички ангажименти като научен работник и преподавател с високо качество и рутина. Неговият богат административен опит му спомага за успешното администриране на учебния процес във висшето училище. Представяните от него публикации пред обществеността винаги са предизвиквали голям интерес. Кандидатът гл.ас.д-р Радостин Вазов се ползва с голям авторитет и
признание сред научната общност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Документите и материалите, представени от гл.ас д-р Радостин Вазов отговарят на
всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България
(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ВУЗФ.
Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, публикувани
след материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’. В работите на кандидата има
оригинални научни и приложни приноси, които са получили международно признание като
представителна част от тях са публикувани в списания и научни сборници, издадени от международни академични издателства. Теоретичните му разработки имат практическа прило-
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жимост, като част от тях са пряко ориентирани към учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на гл.ас.д-р Радостин Вазов е несъмнена.
Постигнатите от

гл.ас д-р Радостин Вазов

резултати в учебната и научно-

изследователската дейност, напълно съответстват на Правилника на ВУЗФ за приложение
на ЗРАСРБ.
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на
тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси,
намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното
жури да изготви доклад-предложение до Академичния съвет за избор на гл.ас д-р Радостин
Вазов на академичната длъжност ’доцент’ във ВУЗФ по професионално направление
3.8. „Икономика“ (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление на
застрахователни дружества).

15.04. 2019 г.
.............................................

Становище:
………………………………………......
(проф.д-р Снежана Башева)
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