СТАНОВИЩЕ
от Доц. д-р Маню Тодоров Моравенов
на материалите, представени за участие в конкурс
за заемане на академичната длъжност ‘доцент’
на Висшето училище по застраховане и финанси

В конкурса за доцент като кандидат участва д-р Красимир Тодоров от Висшето училище по
застраховане и финанси.

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И КАНДИДАТИТЕ
1.1. Общо представяне на получените материали
Представеният от д-р Красимир Тодоров комплект от материали е в съответствие с
Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВУЗФ (Правилника на
ВУЗФ) и включва следните документи:
1. Автобиография по европейски формат
2. Копие от дипломата за притежаваната образователна и научна степен „доктор“
3. Монографичен труд с резюме
4. Списък на публикациите преди защитата на докторската дисертация и екземпляри от тях
– 24 броя
5. Докторска дисертация
6. Списък на публикациите след защитата на докторската дисертация и екземпляри от тях, в
това число: теза, учебник, студия (служебна бележка за публикация) и статия
7. Авторска справка за научните приноси
8. Медицинско свидетелство
9. Свидетелство за съдимост
10. Препоръка от научен ръководител
11. Удостоверение за практическо приложение на научен труд
12. Служебни бележки (2 бр.) за аудиторна заетост
Кандидатът д-р Красимир Тодоров е приложил общо 30 научни публикации, от които 1
самостоятелни монографии, 1 учебник, 1 студия и 1 дисертационен труд. Наред с тях авторът
представя и 26 статии. Приемам за рецензиране 5 труда, които не са свързани със защитата на
дисертацията на кандидата – 1 монография, 1 учебник, 1 студия и 2 научни статии.
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1.2. Кратки биографични данни
Д-р Красимир Тодоров е хоноруван преподавател във ВУЗФ от 2016г., където води
дисциплините: „Корпоративна и стратегическа динамика“, „Стратегическо управление“,
„Стратегии“, „Бизнес моделиране“ и „Основи на управлението“. Д-р Тодоров е преподавал
„Управленско счетоводство“, „Основи на счетоводството“ и „Основи на финансите“ като
хоноруван преподавател в УНСС за периода 2001-2005г.
Професионалният опит на Красимир Тодоров е над 16г. като постепенно е заемал
експертни длъжности в областите на финансовия анализ и стратегическото бюджетиране в
Официалния дилър на Тойота за територията София и Северозападна България ТМ Ауто ЕООД.
В същата компания д-р Тодоров става Финансов директор и в последствие Управител.
От 2014г. Красимир Тодоров е Директор стратегическо развитие на Корио Груп, а от 2017г.
е Управител на Еф Си България ООД.
1.3. Лични впечатления
Познавам д-р Тодоров професионално от повече от 5 години Личните ми впечатления от
него са много положителни. Мога да посоча като негови качества дълбоките професионални
познания, подчертания интерес към икономическите явления, задълбоченост, ангажираност с
обществените процеси, колегиалност.
2. Обща характеристика на дейността
2.1. Учебно-педагогическа дейност
Д-р Красимир Тодоров е дългогодишен преподавател във ВУЗФ – София, Корпоративна и
стратегическа динамика“, „Стратегическо управление“, „Стратегии“, „Биз-нес моделиране“ и
„Основи на управлението“.
2.2. Оценка на научната и научно-приложната дейност на кандидата
Кандидатът се представя в конкурса със солиден брой научни публикации в
специализирани издания - общо 29, от които 1 на английски език. Всичките са в областта на
обявения конкурс. От материалите към конкурса се вижда също така, че той е активен в
обществената среда и със свои популярни публикации в пресата. Представял е резултатите от
научната си дейност на международни и национални конференции.
Приемам изложените от кандидата приноси в публикациите му. По-съществените и
по-интересни от тях могат да се обобщят в:
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Представяне на авторска гледна точка за мястото на стратегическото управление в
бизнес процесите на компаниите;



Идентифициране на специфичните роли на отделните управленски нива и
разработване на стратегия за разкриване на техните предимства и недостатъци;



Добавянето на практическо приложение чрез практико-приложни примери във
всяка от главите;



Обобщаване на научните постижения и публикации в областта на стратегическото
управление;



Изследване на сходните белези на военната и бизнес стратегиите.

От изложеното в т. 2.1. и 2.2. се вижда че д-р Красимир Тодоров е спазил специфичните
изисквания за участие в конкурс за академичната длъжност „доцент“, според Правилника на
ВУЗФ.
3. Критични забележки и препоръки
Материалите по конкурса представят д-р Маню Моравенов като ерудиран професионалист
с дълбоко разбиране на теорията на стратегическото управление със сериозен опит в
практическата дейност. Нямам някакви критични бележки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
На базата на постигнатите резултати в научноизследователската и преподавателската
дейност на д-р Красимир Тодоров считам, че неговата научна и преподавателска квалификация е
несъмнена. Той отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в
Република България за заемането на академичната длъжност “доцент”. Отговаря и на критериите
и изискванията, залегнали в Правилника за прилагане на Закона, както и на допълнителните
изисквания, залегнали в Правилника на ВУЗФ. Въз основа на тези аргументи изразявам моето
положително становище за присъждането на академичната длъжност “доцент” на д-р Красимир
Тодоров.
ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ:

03.05.2018 г.

Изготвил становището: Доц. д-р Маню Моравенов
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