СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Ангел Стоянов Доралийски, УНСС, гр. София, катедра
„Управление“, 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
3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Стратегическо
управление и бизнес моделиране“ във ВУЗФ. Конкурсът е обявен в
ДВ бр. 103 от 27.12.2017 г., съгласно Решение на Академичния съвет на
ВУЗФ
Основание за представяне на становището е Заповед на Ректора на ВУЗФ № 50
от 03.05.2018 г. за утвърждаване на Научно жури за избор на „доцент”и 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
Като член на научното жури се запознах с всички документи и материали по
конкурса, които съответстват на Закона за развитие на академичния състав и
Правилника за неговото прилагане във ВУЗФ.
За участие в обявения конкурс са подадени документи само от д-р Красимир
Тодоров Тодоров, който е единствен кандидат за заемане на академичната длъжност
„доцент“. Той е представил опис на приложените документи, който включва списъци
на публикациите преди и след защитата на докторската си дисертация. Кандидатът има
24 публикации преди защитата на докторската дисертация.
За участие в конкурса д-р Красимир Тодоров е представил една монография,
един учебник, една студия и една статия в научно списание с общ обем над 700
страници. Тези публикации са след получената от него образователна и научна степен
доктор.
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2. Представяне на кандидата за участие в конкурса
През 1999 г. Красимир Тодоров се е дипломирал като бакалавър по счетоводство
и контрол в УНСС, София, а през 2000 г. и като магистър по счетоводство и анализ в
същия университет. През 2005 г. той получава образователната и научна степен
„доктор“ по научна специалност „управленско счетоводство“ в УНСС. Владее
английски език – С2 и немски език – С1. Член е на Института по управленско
счетоводство. Бил е икономически съветник в Народното събрание през периода 1998 –
1999 г.
От месец октомври 2001 г. до месец юли 2005 г. е бил хоноруван преподавател в
УНСС по дисциплините „Управленско счетоводство“, „Основи на счетоводството“ и
„Основи на финансите“.
Красимир Тодоров е бил на професионална специализация по „Стратегическо
управление“ в Изпълнителната Академия на Виенския университет по бизнес и
икономика и на международна специализация по сливания и придобивания в Карлсън
Скул ъф Мениджмънт Университет на Минеаполис, Минесота, САЩ.

3. Професионална характеристика на кандидата
Д-р Красимир Тодоров има над 15 годишен професионален опит в областта на
финансите и стратегическото управление. От месец октомври 2016 г. е хоноруван
преподавател във ВУЗФ по дисциплините „Корпоративна и стратегическа динамика“,
„Стратегическо управление“ и „Бизнес моделиране“ пред студенти магистри и по
дисциплината „Основи на управлението“ пред студенти бакалаври. Автор е на
учебника „Теория на стратегическото управление“ и на редица публикации в областта
на управленското счетоводство.
От 2002 г. до сега той е бил финансов анализатор, мениджър стратегически
проекти, финансов мениджър, финансов директор, управител и директор стратегическо
развитие.
Д-р Красимир Тодоров е работил 12 години в две български фирми, където е
вземал последователно висши управленски позиции. От август 2017 г. работи като
управител в международна компания, специализирана в строителството на големи
инфраструктурни обекти, както и на проекти в областта на опазването на околната
среда и водите.
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4. Количествена оценка по нормативните критерии и показатели
Нормативните критерии и показатели са дадени в Закона за развитие на
академичния състав и в Правилника за развитие на академичния състав във ВУЗФ.
Според член 24(1)(изм. ДВ,бр.101 от 2010 г.), кандидатът за заемане на академична
длъжност „доцент“ трябва да притежава образователна и научна степен „доктор“, да е
заемал академична длъжност „асистент“ и „главен асистент“, да е бил редовен или
хоноруван преподавател или член на научно- изследователски екип, да е специалист от
практиката и да е представил публикуван монографичен труд и равностойни
публикации в специализирани научни издания.
Представените от д-р Красимир Тодоров документи и материали за участие в
конкурса показват, че той отговаря на тези изисквания.

5. Качествена оценка по критериите и показателите за научноизследователската дейност
Съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав кандидатът
за доцент трябва да е представил публикуван монографичен труд в научната област, в
която кандидатства за тази академична длъжност. Д-р Красимир Тодоров е публикувал
монография на тема „Оперативна и производствена стратегия за бизнеса“, която
напълно отговаря на научната специалност „Стратегическо управление и бизнес
моделиране“ във ВУЗФ.
В първата част на тази монография е разгледана същността и ролята на
операциите, еволюцията и базовите елементи на оперативния мениджмънт. Във втората
част са представени бизнес и оперативен модел и определения на оперативна и
производствена стратегия. В последната, трета част, са пояснени различните видове
концепции и стратегии.
Монографията е посветена на актуална и значима тема. В нея е направен анализ
на голям брой литературни източници, като текстът е подходящо онагледен с фигури,
което съществено допринася за неговото разбиране. Изложението е добре
структурирано, логически последователно и отговаря на заглавието на монографията.
Представената студия е също с постоянно актуална и значима тема, като в нея е
направен подробен и задълбочен анализ на понятието стратегия. Авторът е направил
критичен анализ на различни гледни точки, мнения и становища, като добросъвестно е
цитирал авторите на публикации, свързани с темата.
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В представените монография, студия и статии авторът изразява лична позиция
по разглежданите в тях проблеми.

6. Приноси в научните изследвания
Приносите на кандидата са с научен и научно-приложен характер и се съдържат
в неговите публикации. В тях той е представил своя гледна точка за ролята и мястото
на стратегическото управление, оперативното управление и бизнес модела.
Идентифицирал е ролята и отговорността на различните управленски нива за
изработването и внедряването на стратегията, като е разкрил техните предимства и
недостатъци. Той е обобщил и анализирал теориите и постиженията на водещите
автори в областта на стратегическото управление. Д-р Красимир Тодоров е направил
обобщение на теоретични модели за изследване и развитие на стратегическото и
оперативно управление. Предложил е и аргументирал с подходящи научни
доказателства приложимостта на различни модели на управление.

7. Характеризиране академичната известност на кандидата
Като хоноруван преподавател в УНСС и във ВУЗФ д-р Красимир Тодоров е
добре познат както на студентите, на които преподава, така и на колегите си от УНСС и
ВУЗФ. Добре познат е и на академичната общност чрез публичните си изяви на
различни академични прояви.

8. Критични бележки и препоръки
В бъдещата си преподавателска и научно-изследователска дейност препоръчвам
на д-р Красимир Тодоров да продължи изследванията си в областта стратегическото
управление и бизнес моделиране, като отразява най-новите съвременни тенденции в
областта на управлението. Известно е, че се търси нова парадигма, която да съответства
на настъпилите промени в управлението на бизнес организациите. От досегашните
публикации на автора може да се направи извода, че той има необходимите знания,
умения и възможности да направи това в бъдеще.
В преподавателската му дейност бих препоръчал да разшири прилагането на
най-новите интерактивни методи за обучение на студентите.
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представените от д-р Красимир Тодоров документи и материали по конкурса
отговарят на необходимите изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“.
Бил съм рецензент на монографията и студията на д-р Красимир Тодоров,
представени за участие в конкурса и добре познавам тяхното съдържание.
Запознаването ми и с другите научни публикации и съдържащите се в тях научни и
научно-приложни приноси, ми дават достатъчно основание да предложа на уважаемото
научно жури д-р Красимир Тодоров Тодоров да бъде избран на академичната длъжност
„доцент“ в областта на висшето образование 3.“Социални, стопански и правни науки“,
професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност
„Стратегическо управление и бизнес моделиране“ във ВУЗФ.

Член на научното жури: ……………………………
28.05.2018 г.

(доц. д-р Ангел Доралийски)
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