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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Андрей Боянов Захариев, 

СА „Д. А. Ценов” - гр. Свищов, катедра „Финанси и кредит”, научна специалност  

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси) 

 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” 

Кандидат: доц.  д-р  Стоян Станимиров Проданов – един от двама участника в 

конкурса за обявени в „Държавен вестник“ две места 

Дата на заявление за допускане до конкурса: 05.06.2020 г. 

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки 

Професионално направление: 3.8 Икономика 

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 

(Финанси) 

Висше училище: Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов 

Факултет: Факултет „Финанси”  при СА „Д. А. Ценов” 

Катедра: „Финанси и кредит“ 

Обява: Държавен вестник, бр.51/05.06.2020 г. 

Основание за написване на рецензията: Заповед № 623 от 27 юли 2020 г. на 

Ректора на СА „Д. А. Ценов” и решение на утвърденото с посочената заповед научно 

жури от 11.08.2020 г.  

Изисквания относно формата и съдържанието на рецензията: Закон за 

развитието на академичния състав в Република България (чл. 2б, ал. 2 и 3), 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България (чл. 1а, ал. 1 и 2 и приложение по научни области и професионални 

направления), Правилник за развитието на академичния състав в СА „Д. А. 

Ценов”(чл. 129), Структура (примерна) относно формата и съдържанието на 

рецензията, написана от член на научно жури, за заемане на академична длъжност 

„професор” в СА „Д. А. Ценов”. 

 

1. Представяне на кандидата за участие в конкурса, научната специалност и 

катедрата, за нуждите на която се обявява конкурса. 

 Доц. д-р Стоян Станимиров Проданов е завършил специалност „Финанси“ 

при ВФСИ „Д. А. Ценов“ (1989-1993). Дипломира се предсрочно за участие в 
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конкурс за „асистент“ към катедра „Финанси и кредит“ и от октомври 1993 е 

назначен на длъжността „асистент“. Следва академично развитие съобразно 

тогавашните правила: декември 1995 – „старши асистент“, януари 1999 – „главен 

асистент“ и от март 2002 – „доцент“. Към началото на август 2020 доц. Стоян 

Проданов има стаж от 27 години като преподавател в катедра „Финанси и кредит“ 

при Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов. 

 

2. Основание за написване на рецензията 

 Проф. д-р Андрей Захариев е определен в състава на научното жури по 

обявения конкурс за академична длъжност „професор” към катедра „Финанси и 

кредит“ на база заповед на ректора на СА „Д. А. Ценов“ №623 от 27 юли 2020 г. 

Проф. А. Захариев е избран за рецензент и председател на научното жури на 

неговото първо заседание на 11 август 2020 г. 

 

3. Персонална характеристика на кандидата 

Съгласно приложените справки и документи, 

 Доц. д-р Стоян Станимиров Проданов защитава образователна и научна 

степен „доктор” с дисертация на тема „Модели за рационализиране на 

инвестиционните решения“ с Диплома № 26905 / 23.08.2000, като 

процедурата е утвърдена с Протокол № 10 / 20.06.2000 на ВАК. 

 Разполага със свидетелство за научно звание (академична длъжност) 

„Доцент” по научна специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, 

кредит и застраховка“ (Финанси), № 21389 от 03.07.2002 на ВАК на база 

на решение на Научна комисия 16 с Протокол №8 от 30.04.2002 г.   

 Има пълна академична заетост от над 400 часа годишно; 

 Разполага с профил в платформата ResearchGate, където са достъпни 46 

пълнотекстови публикации при RG рейтинг 11.24 (третият най-висок за СА 

„Д. А. Ценов)   https://www.researchgate.net/profile/Stoyan_Prodanov 

 Автор е на научни изследвания в SCOPUS Q1 и SCOPUS Q2, като към 

датата на написване на рецензията има положително рецензирани нови две 

индексирани публикации (в съавторство) в Web of Science. 

 В неговия академичен профил на сайта на СА „Д. А. Ценов“ са отразени 

(https://www.uni-svishtov.bg/bg/profile/s.prodanov/research) по групи 

https://www.researchgate.net/profile/Stoyan_Prodanov
https://www.uni-svishtov.bg/bg/profile/s.prodanov/research
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следните авторски публикации – 11 монографии, 9 студии, 18 статии, 23 

научни доклада, 15 учебника и 6 учебни помагала. 

 От 2020 год. доц. Проданов е избран за мандат 2020-2024 год. за 

Ръководител на катедра „Финанси и кредит“ и за Председател на Общото 

събрание на Факултет „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“. 

 Извод: Представените документи и справки показват пълно покриване и 

превишение на количествените изисквания по всички показатели и формират 

обективна позитивна персонална характеристика на доц. д-р Стоян Проданов, в 

качеството му на кандидат за заемане на академичната длъжност „професор“ 

към катедра „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“. 

 

4. Количествена и качествена оценка (анализ) по критериите и показателите за 

учебната работа и съответствие с изискванията 

 

 4.1. Количествена оценка за учебната работа: 

През всяка от учебните години за целия си трудов стаж в Стопанска академия 

Стоян Проданов има аудиторна и извънаудиторна заетост, надвишаващи 

изискуемата академична норма, като води лекции със студенти от редовна, задочна 

и дистанционна форма на обучение. В съответствие с депозираната справка през 

последните три поредни учебни години доц. Стоян Проданов е осъществил 

аудиторна заетост (2017/18 уч. г. 556 академични часа; 2018/19 уч г. 850 акад. часа; 

2019/20 уч.г. 277 часа, към която следва да се добавят и 160 часа от научно 

ръководство на докторанти) общо 1676 академични часа на база справката, 

съответно 559 часа средногодишна аудиторна заетост в академичното образование. 

Като преподавател в Стопанска академия доц. Проданов отчита достатъчна 

по обем аудиторна и извънаудиторна учебно-педагогическа заетост в редовна, 

задочна и дистанционна форма на ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”, в рамките 

на следните академични курсове: „Инвестиции“, „Финансово-икономическо 

оценяване на проекти“, „Портфейлен мениджмънт във фирмите“, „Управление на 

банковия инвестиционен портфейл“, „Управление на портфейла“, „Управление на 

портфейла в публичния сектор“, „Капиталово бюджетиране“, „Анализ ползи-

разходи“, „Бюджетно управление на фирмата“, „Управление на инвестиционни 

проекти“. 
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Участия в научни журита за ОНС „Доктор“ и академична длъжност по ЗРАС: 

Като член на факултетния научен съвет и след въвеждането на ЗРАС доц. Проданов 

има над десет участия в научни журита, вкл. в СА „Д. А. Ценов“ и УНСС. През 

последния тригодишен период регистрира научно ръководство и рецензиране на над 

40 магистърски тези. Осъществил е научно ръководство на 5-ма защитили 

докторанти и на зачислени в момента 4-ма докторанти. 

Участвал е в разработването на всички магистърски програми, развивани от 

катедра „Финанси и кредит“: „Банков мениджмънт“, „Инвестиционен мениджмънт“, 

„Международен финансов мениджмънт“ (на английски език), „Финансов 

мениджмънт“, „Финансов мениджмънт“ (на англ. език), „Финансово управление в 

публичния сектор“. Понастоящем преподава в магистърските програми 

„Инвестиционен мениджмънт“, „Международен финансов мениджмънт“ (на 

английски език за двойна диплома), „Финансов мениджмънт“, „Финансов 

мениджмънт“ (на англ. език), „Финансово управление в публичния сектор“. През 

периода 2001-2009г. е секретар на Магистърска програма „Публични финанси“ (сега 

„Финансово управление в публичния сектор“) 

 

 4.2. Качествена оценка за учебната работа 

Доц. Проданов е автор и титуляр на следните академични дисциплини в ОКС 

„Бакалавър”: „Инвестиции“, „Въведение във финансите“, „Финансово-

икономиоческо оценяване на проекти“, „Управление на портфейла“; и в ОКС 

„Магистър”: „Капиталово бюджетиране“ (на български и английски език), 

„Бюджетно управление на фирмата“  (на български и английски език), „Анализ 

ползи – разходи“, „Магистърски семинар“. Доц. Ст. Проданов води лекции на 

английски език с Еразъм студенти и със студенти по програмата за двойна диплома 

с Донецкия национален университет „Василий Стус“, Виница, Украйна по 

дисциплините Capital Budgeting и Corporate Budget Management. 

Доц. Ст. Проданов е инициатор и съорганизатор за създаването на 

междукатедрената специалност на факултет „Финанси“ на английски език „Finance, 

Banking and Insurance” https://www.uni-svishtov.bg/bg/education/bachelor/bachelor-

documentation/11301025.  

 Извод: Представената от кандидата документация се оценява като 

коректна, отговаряща на нормативните изисквания и позволяваща изготвяне на 

аргументирана рецензия по конкурса за академичната длъжност „професор“. 

https://www.uni-svishtov.bg/bg/education/bachelor/bachelor-documentation/11301025
https://www.uni-svishtov.bg/bg/education/bachelor/bachelor-documentation/11301025
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Всичко гореизложено ми дава основание да направя заключение за наличие по 

конкурса на кандидат с характеристики на изграден учен с признание и авторитет 

в академичната общност, търсен консултант от практиката, атрактивен 

обучаващ и изследовател, с изяви в авторитетни форуми. 

 

5. Количествена и качествена оценка (анализ) по критериите и показателите за 

изследователската дейност и съответствие с изискванията 

 5.1. Количествена на изследователската дейност 

Обемна и структурна характеристика на научните публикации. 

 Научните интереси на доц. Проданов са в областта на инвестициите, 

инвестиционните решения, финансовите пазари, застрахователния пазар, 

общинските финанси, структуриране и оценяване на публични инвестиционни 

проекти, анализ „разходи-ползи“, методиката на дистанционното обучение. 

 Кандидатът  в конкурса за заемането на академичната длъжност „професор“ е 

посочил в приложените справки достатъчен обем научна продукция, с която 

отговаря на изискванията на действащите академични стандарти в страната и 

висшето училище, към които при необходимост могат да се добавят и други 

заглавия, надлежно отразени в регистъра на академичния състав на НАЦИД.   

Обхватът на научните публикации е структуриран в: монографии – 3 бр. с 

общ обем от 463 стр., от които една монография е колективен труд, а авторовите 

страници са 436; студии 4 бр. (17%) с общ обем от 91стр., вкл. в SCOPUS – 2 бр., 39 

стр. като три са в съавторство, SCOPUS студиите са колективен труд – едната е в 

SCOPUS Q1, а другата – в SCOPUS Q2 научни журнали; научни статии – 2 бр., с 

общ обем от 33 стр., разработени в съавторство; научни доклади – 12 бр., с общ 

обем 94 стр., от които 5 са в съавторство;, учебници и учебни помагала – 3 бр. , с 

обем от 1006 страници, в съавторство. Към последния раздел добавям и учебника по 

„Управление на инвестиционни проекти“, който е от 200 стр. и е публикуван през 

2017 год. за нуждите на МП „Инвестиционен мениджмънт“, като публикацията е 

отразена в регистъра на НАЦИД и повишава общия обем на раздела до 4 заглавия.  

Тематично публикациите обхващат следните области на Научна специалност 

„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)“: корпоративни 

финанси; публични финанси; инвестиции и капиталови пазари; застрахователни 

пазари, международни финанси. 
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Приложени са както самостоятелно разработени публикации (10 бр. ), така и 

публикувани в съавторство. Девет от публикациите са на английски език.  

 

5.2. Качествена оценка на изследователската дейност 

Тематично публикациите са в областта на инвестиционния анализ и по-

конкретно: борсов анализ (на макро пазарно ниво), анализ на инвестиционната 

активност, анализ на пазарната ликвидност на макро и микро ниво, оценяване на 

инвестиционни инструменти, анализ на пазарния риск, прогнозиране на пазарния 

курс; оценяване на опции и др. в областта на финансовите деривати. 

 

 5.2.1. Представен монографичен труд или заместващи го равностойни 

публикации в специализирани  научни списания 

Монографичният труд на тема „Икономиката и застрахователният пазар в 

България“, Издателство „Фабер“, ISBN 978-619-00-1123-1, 2020 г. Той е в обем от 

218 печатни страници. Структуриран е в увод – 11 стр, 6 глави със 174 стр., 

заключение – 2 стр., ползвана литература – 3 стр., включваща 11 произведения на 

кирилица, 33 на латиница и приложения – 30 стр.  

Авторовата изследователска теза гласи: чрез конструиране на подходящ 

аналитичен апарат за изследване на динамика, структура и зависимости се изследва 

и доказва дългосрочното положително влияние, което застрахователният пазар  в 

България оказва върху темповете на икономически растеж. Едновременно с това, 

промените в структурата, ефективността и продуктовото портфолио са показателни 

за бързото, догонващо развитие на българския застрахователен сектор в условията 

на европейска интеграция. 

 Целта на монографичния труд е да защити авторското виждане за значението 

на застраховането за управлението на риска в икономиката чрез застрахователните 

продукти и важната роля на застрахователния сектор като част от финансовия 

небанков сектор в създаването на икономически растеж.  

Водещата изследователска  хипотеза се базира върху виждането, че развитието 

на застрахователния пазар създава предпоставки за ускорен растеж на икономиката. 

Следващата изследователска хипотеза е за силна взаимозависимост на премийните 

приходи от макроикономическите показатели, преките чуждестранни инвестиции, 

доходите и разходите на домакинствата, социалното неравенство.  

Изследователската хипотеза три е, че интеграцията на българския застрахователен 
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сектор в европейския създава условия за догонващо развитие на българското 

застраховане и финансовия небанков сектор. Четвъртата тествана хипотеза е 

подобряването на икономическата ефективност на застрахователния сектор след 

влизането в Европейския съюз. Изследователска хипотеза 5 тества успоредното 

анализиране на премиите и обезщетенията чрез съответствието на структурите им 

като характеристика на застрахователния пазар с висока информационна стойност. 

Шестата, последна изследователска хипотеза тества наличието на водеща роля на 

застраховките със задължителен характер спрямо тези с доброволен характер при 

успоредно нарастване на застрахователната стойност на обектите на застраховане и 

свързания с тях брутен премиен приход. 

Научните и научно-приложни приноси в монографичния труд се откриват в 

следните няколко направления: 

         Първо. Изследвано е дългосрочното положително влияние, което 

застрахователният пазар оказва върху темповете на икономически растеж в България 

чрез конструиране на подходящ аналитичен апарат за изследване на динамика, 

структура и зависимости. Демонстрира се въздействието на  промените в 

структурата, ефективността и продуктовото портфолио върху бързото, догонващо 

развитие на българския застрахователен сектор в условията на европейска 

интеграция. Въвежда се иновативната техника на паралелното анализиране на 

премиите и обезщетенията чрез съответствието на структурите им като 

характеристика на застрахователния пазар с висока информационна стойност. 

         Второ. Изследване, установяване и потвърждаване на ключовото значение на 

застраховането за управлението на риска в икономиката чрез застрахователните 

продукти и важната роля на застрахователния сектор като част от финансовия 

небанков сектор в създаването на икономически растеж посредством каналите на 

рисковия трансфер и институционалното инвестиране. Анализира се 

микроикономическата среда и влиянието ѝ върху застраховането, извеждайки силна 

взаимозависимост на премийните приходи от макроикономическите показатели, 

преките чуждестранни инвестиции, доходите и разходите на домакинствата, 

социалното неравенство. 

         Трето. Посредством анализа на ключови показатели за развитието на 

застрахователния пазар у нас се доказва, че интеграцията на българския 

застрахователен сектор в европейския създава условия за догонващо развитие на 

българското застраховане и финансовия небанков сектор. Установява се 
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подобряване на икономическата ефективност на предприятията в застрахователния 

сектор след влизането на България в Европейския съюз.  

 

 5.2.2. Съдържателна характеристика и оценка на научните публикации 

по конкурса извън хабилитационния труд 

Научните интереси на кандидата в публикациите извън хабилитационния 

труд са фокусирани в областите корпоративни финанси, публични финанси, 

инвестиции и капиталови пазари, международни финанси. 

Конкретните изследователски резултати, имащи характер на научни и научно-

приложни постижения, извън хабилитационния труд могат да се резюмират в 

следните основни направления: 

1. С прилагането на интердисциплинарен подход е направен обзор на 

инвестирането и риска, създаването и управляването на съвкупности от активи – 

инвестиционните портфейли, фондовете, колективните инвестиционни схеми, 

условните сделки – финансовите деривати. Конфронтирана е идеята за 

прогресивната еволюция и демократизация на инвестициите с идеята за 

непроменящия се алеаторен фундамент и несигурността, познати от древността и 

присъстващи неизменно в инвестиционната практика до днес. Интерпретиран е 

феномена „Илюзията за контрол върху риска“, породен от самоувереността на 

модерното общество, че може да контролира всичко и  изразяваща се в постепенното 

трансформиране на алеаторното разбиране за несигурността в епистемично. 

Изследва се възникването и развитието на социално отговорното инвестиране като 

процес на използване на нефинансови етични и социални критерии за селектиране и 

управление на портфейли в епохата на глобализация единствено активното 

включване на финансовите пазари, посредниците и регулатора могат да осигурят 

ефективно въздействие върху предизвикателствата на климатичните промени, 

острите социални проблеми и етническите конфликти. 

2. Установяване и потвърждаване на концепцията за финансово-

застрахователна конвергенция. Изследвано е взаимодействието на финансовите и 

застрахователните пазари, на продуктите и дистрибуционните канали в 

застраховането и финансите. Теоретичните идеи и модели в застраховането и 

финансите водят до широкомащабна, многостранна конвергенция на финансовите и 

застрахователните пазари. Изследвани са примери за конвергенция на финансови и 

застрахователни продукти и процедури. Теоретичните идеи в застраховането и 
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финансите си взаимодействат и се допълват, което поражда необходимост от 

генерализираща теория и модели. 

3. Доразвитие на методически решения за прилагане на многогодишно 

финансово планиране и управление в общините чрез обосновка на нов подход за 

стратегически финансов мениджмънт на българските общини,  включващ: 

общинският план за развитие като конкретизация на визия, стратегия и приоритети; 

разработване на локални стратегически цели за устойчиво развитие; интегрален 

подход в обхващане капацитета на общинския бюджет, общинските предприятия и 

общинските дружества; структурирането на инвестиционни проекти за реализация 

на стратегическите приоритети и цели на общината; отразяване въздействието на 

инвестиционните и финансовите решения върху общинския бюджет и 

многогодишния финансов план; оценяване дълговия капацитет на общините и 

възможностите за грантово финансиране. 

4. На базата на критичен анализ се обосновава използването на балансиран 

подход като синтез на нормативния и позитивния подход при оценката на 

регионалната данъчната практика в България. Потвърждава се извода, че процесът 

на разширяване на местните данъчни правомощия е част от по-общата тенденция на 

реформи в публичния  сектор в посока налагане принципите  субсидиарността. На 

основата на емпирични данни, характеризиращи финансовия капацитет и мястото на 

българските общини при съпоставка с аналогични структури в рамките на 

Европейския Съюз (ЕС) се прави качествена и количествена оценка на данъчната 

самостоятелност на териториалните структури в България. 

5. Пренасяне на водещ чуждестранен опит и добри практики в областта на 

децентрализацията, фокусирана на местно ниво като комплекс от вертикална 

интеграция (политическата воля, регулаторната рамка и националните политики) и 

хоризонтална интеграция (предоставянето на услуги, фискалната и административна 

децентрализация и гражданското участие). Оценяването на програмите и проектите 

в областта на децентрализацията анализира ефективността (до каква степен е 

постигната целта на програмата или проекта) в контекста на устойчивостта и по-

специално на институционалната устойчивост. Комбинацията от съображения за 

устойчивост и съображения за ефективност при оценката предлага по-валидни 

резултати, отколкото индивидуалната оценка на отделните показатели. 

6. Предложен е модел за интегрирано развитие и трансгранично 

сътрудничество в съседни общини, в условията на прекъснати икономически, 
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социални и културни връзки, но с перспективата на пълноправното членство в ЕС. 

Обосновани са прогнози за икономическо развитие на Зона за трансгранично 

сътрудничество. Предложени са адаптирани за местните условия цели за устойчиво 

развитие, следвайки Целите на хилядолетието на ООН. Определени са ключовите 

трансгранични проекти, които имат потенциала да създадат кохезия и синергия 

между съседните общини в Зоната за трансгранично сътрудничество. 

7. Чрез изследване и оценка на спецификата и особеностите на 

дистанционната форма на обучение са развити и апликирани методически и 

дидактически предложения в областта на развитието на дистанционното обучение 

във висшето образование и електронното учебно съдържание. 

Кандидатът депозира участие в международни и национални конференции 2 

бр. пленарни и 10 бр. секционни доклада.   

           

 6.  Административна и обществена дейност 

         Доц. Проданов участва в организационния живот на висшето училище като 

Еразъм-координатор на катедра „Финанси и кредит“, координатор на секция 

„Дистанционно обучение“ към Центъра за магистърско и дистанционно обучение и 

ръководител катедра „Финанси и кредит“ в СА“Д.А.Ценов“- Свищов (мандат 20202-

2024 год.). 

Член e на редколегията на научното списание „Народностопански архив“ - 

първото академично икономическо списание в България, създадено през 1945 год. 

Член e на редколегията на научни сборници с доклади от конференции, като 50th 

Anniversary Financial Conference - Svishtov, Bulgaria, 11-12 April 2002 г. и 

„Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в 

България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция; Сборник 

доклади - Свищов, 9-10.11. 2012 г. 

Участва в шест научно-изследователски проекта, финансирани с държавна 

субсидия, удостоверено от Института за научни изследвания на СА „Д. А. Ценов”.  

Специализации в страната и чужбина: Специализира в Университета в Лестър, 

Великобритания през 1996 г. по проект TEMPUS S-JEP 09543-95 “Public Finance in 

Post-Communist State” – (1995-1998), University of Leichester, UK (1996). 

Специализира в Университета Маастрихт, Нидерландия през 1999г. по проект 

TEMPUS S-JEP 13563-98 “Training and Retraining in Modern Public Sector Economics“ 

(1998-2000). 
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 7. Професионална ангажираност в практиката извън академичната 

работа 

Доц. Проданов развива консултантска дейност в областта на регионалното 

развитие, общинските финанси и финансовата децентрализация, кредитния рейтинг 

на български общини и компании, дълговия капацитет и структурирането на 

капиталовите проекти на местните власти в над 20 общини.  

Член е на бизнес работни групи в Асоциацията на българските застрахователи 

- по изготвянето на методика за уреждане на претенции за неимуществени вреди, за 

внедряване на системата Бонус-малус в застраховането в България, за сключване на 

единен презастрахователен договор по „Зелена карта“.  

Бил е представител на държавата в УС на „Свилоза“АД като Зам.Председател 

на Съвета на директорите.  

Избиран е за общински съветник пет поредни мандата в Общински съвет – 

Свищов от 1999 до 2019 год. Заемал е длъжностите на Председател на Общинската 

агенция по приватизация, Председател на комисията по икономическо развитие, 

Председател на комисията по бюджет и финанси. 

Изпълнителен директор е на едно от големите български застрахователни 

дружества – ЗД “Бул Инс“ АД, отговарящ за финансовото и оперативно управление 

на застрахователното дружество. 

Членува в неправителствени браншови и др. специализирани организации. 

Член е на Фондация „Велислав Гаврийски“ – неправителствена организация с 

идеална цел, обединяваща личности, образователни и бизнес организации в сферата 

на застраховането, пенсионното дело и осигуряването. Членува в Съюза на учените 

в България – клон Свищов. Член е на УС на академична фондация „Проф. д-р Минко 

Русенов“.  

Основател и почетен председател на „Съвет по туризъм – Свищов“,  

неправителствена организация в обществена полза с реализирани множество 

проекти, успешни инициативи и организирани събития в България и Европа.  

Бил е в редколегията на вестник „Застраховател Прес“ – браншово издание по 

въпросите на застрахователния пазар в рамките на последните две години до 

спирането на излизането на вестника през 2018 г. 

 

8. Съответствие с приносите в научните изследвания с обявените от 

кандидата (теоретични, методологични и научно-приложни постижения и приноси). 



12 

Считам, че посочените от доц. Проданов приноси отразяват коректно и 

обективно резултатите от научно-изследователската работа. Те са коректно 

структурирани в пет областни с научно-проблемен характер: 

 Национално изследване на връзките и зависимостите между 

икономическото развитие и развитието на финансовия небанков 

сектор, в частност застрахователния сектор. 

 Теоретични  и методико-приложни изследвания в областта на 

инвестициите и инвестиционните решения. 

 Усъвършенстване на подходите за финансовото управление на 

българските общини, оценяването на дълговия капацитет и 

проектното структуриране. 

 Методически и дидактически предложения в областта на развитието 

на дистанционното обучение във висшето образование и 

електронното учебно съдържание. 

 Теоретико-приложни изследвания в областта на публичните финанси, 

регионалното развитие и местното самоуправление в България. 

Самите приноси са обективно систематизирани в Приноси с характер на 

новости (два приноса), Приноси с характер на обогатяване на съществуващите 

знания (пет приноса) и Приноси с характер на приложение на научнопрактически 

постижения (три приноса). 

  

9.  Характеризиране академичната известност на кандидата (на база на 

справката за цитиранията на кандидата в публикации на други научни работници). 

Разпознаваемостта на доц. Ст. Проданов като научен изследовател е 

потвърдена чрез данните за цитиране на негови публикации, която надхвърля 

четирикратно актуалните изисквания на ЗРАС за академичната длъжност 

„професор“ – 80 бр. цитирания и позовавания, и двадесет рецензии на статии от 

доц. Проданов (без да се включват цитиранията в докторски дисертации).  

Научни изследвания на доц. Ст. Проданов са сред най-четените 

публикации в научната периодика на Стопанска Академия през последните 

години, вкл. в списание „Народностопански архив“ в топ три е статията 

„Сравнителен анализ на водещи модели за оценка на финансови активи, основани на 

потреблението“ (колективно изследване).  
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 10. Покриване на минималните наукометрични национални изисквания 

и изискванията на Правилника на СА „Д. А. Ценов“ за публикации и научна 

дейност за заемане на длъжността „професор“ 

 

Обобщение на количествените показатели за доц. Ст. Проданов: 

 

 

Група 

показатели 

 

Минимални 

изисквания 

(точки) 

Заявени от 

кандидата към 

05.06.2020 год.                

(точки) 

Установени от 

рецензента към 

26.08.2020 год. 

(точки) 

А                    50 50.00 50.00 

В                   100 100.00 100.00 

Г                   200 288.09 288.09 

Д                   100 575.00 575.00 

Е                   100 274.74 354.74* 

ОБЩО:                    1287.83 1367.83 

  

 *Заб. За периода от обявата в ДВ до изтичане на срока от два месеца 

кандидатът по конкурса има още един успешно защитил докторант (40 т.), надлежно 

регистриран в НАЦИД (https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/60288), което се 

отразява в раздел Е, позиция 15. Също в раздел Е, позиция 20 следва да се добави 

авторския учебник (40 т.) „Управление на инвестиционни проекти“ (2017), с обем от 

200 стр., също регистриран в НАЦИД. На база на получени уведомления за 

положителни рецензии от Редакционния съвет върху две нови индексирани 

колективни публикации с участието на кандидата в WoS (58th International Scientific 

Conference on Economic and Social Development, Budapest (Hungary), 04-05 September, 

2020) със заглавия: (1) The Brokerage Insurance Companies under COVID-19 

Framework (the Bulgarian experience); и (2) The Bank Insolvency: from Lehman Brothers 

to COVID-19 (international remarks and national peculiarities), същите могат да бъдат 

приети като допълнително доказателство в подкрепа на доц. Стоян Проданов като 

участник в конкурса за академичната длъжност „Професор“. 

 

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/60288
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11. Критични бележки и предложения 

 Под формата на препоръка може да се адмирира неговата изследователска 

продуктивност върху индексирани в SCOPUS / WoS авторски публикации, където 

вече кандидатът има 4 индексирани колективни публикации. Допълнително ще 

представлява интерес и негов самостоятелен професорски авторски курс по 

„Инвестиции“, както и колективен курс по „Управление на портфейла“ за учебния 

план на спец. „Финанси“ в СА „Д. А. Ценов“.  

 

12. Обобщено заключение и становище 

 Научните резултати в множество от изследванията на доц. Проданов показват 

изследователска прецизност и научна оригиналност, резултат от траен интерес към 

специфични въпроси от инвестиционния и застрахователния анализ. Със своите две 

хабилитационни (за конкурса) монографии, 4 индексирани (SCOPUS/WoS) 

публикации и RG рейтинг от 11.24 доц. Проданов поставя нов, завишен стандарт в 

СА „Д. А. Ценов“ за академичната длъжност „професор“.  

 Депозираните научни трудове по конкурса са в достатъчен обем, надвишаващ 

в пъти изискванията на нормативната уредба. Техните качествени характеристики, 

безспорна дълбочина на анализа, методическа издържаност, богатство от приноси и 

широки възможности за приложение в практиката са атестат за наличие на 

подготвен, мотивиран и научно изграден кандидат по конкурса. Представените за 

участие в конкурса материали се оценяват като изцяло позитивни. Намирам 

изготвената по конкурса документация с доказателства, изяви и справки за напълно 

отговаряща на нормативните изисквания за заемане на академичната длъжност 

„професор”. Всичко горепосочено ми позволява да обоснова обобщено заключение, 

като член на научното жури, негов председател и рецензент, като с пълна убеденост 

заявявам безусловната си подкрепа и предлагам на останалите колеги от журито да 

дадем своя положителен вот за присъждане на академичната длъжност „професор” 

на доц. д-р Стоян Станимиров Проданов с формиране на единно позитивно 

становище за утвърждаване от Факултетския съвет на факултет „Финанси“ при СА 

„Д. А. Ценов“. 

 

25.08.2020 / Свищов 

Рецензент: ………………………… 

Проф. д-р Андрей Захариев 


