
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Румен Йорданов Брусарски, хабилитиран по професионално 

направление 3.8. „Икономика“, научна специалност на УНСС „Финанси, парично 

обръщение, кредит и застраховка“ (Публични финанси) – редовен преподавател в 

катедра „Финанси“, Финансово-счетоводен факултет на УНСС – София, член на 

научно жури за заемане на академичната длъжност „професор“ по обявен конкурс 

от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов 

 

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

катедрата, за нуждите на която се обявява конкурса. 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „професор“ – две места, по 

област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално 

направление 3.8. „Икономика“, научна специалност „Финанси, парично обращение, 

кредит и застраховка“ (финанси), Обн., ДВ, бр. 51 от 05.06.2020 г., е обявен за нуждите 

на катедра „Финанси и кредит“. Участник в конкурса е доц. д-р Стоян Станимиров 

Проданов, преподавател в катедра „Финанси и кредит“, факултет „Финанси“ на СА „Д. 

А. Ценов“ – Свищов. 

 

2. Основание за написване на становище 

Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно решение на 

факултет „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“, Протокол № 3 от 17.07.2020 г., Заповед на 

Ректора на СА „Д. А. Ценов“ № 623 от 27.07.2020 г. и чл. 134 и 135 от Правилника за 

развитието на академичния състав в СА „Д. А. Ценов“. 

 

3. Персонална характеристика на кандидата 

Стоян Проданов е магистър по финанси и кредит на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов 

от 1993 г. През 2000 г. той защитава дисертационен труд на тема „Модели за 

рационализиране на инвестиционните решения“ и придобива образователната и научна 

степен „Доктор“ по научната специалност 05.02.05 „Финанси, парично обращение, 

кредит и застраховка“ (Диплома № 26905 от 23.08.2000 г.). 

 Професионалният път на г-н Проданов (27 години) включва: 

 1993 г. до момента – преподавател в катедра „Финанси и кредит“, факултет 

„Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов – асистент, старши асистент и доцент 
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(Свидетелство за научно звание № 21389 от 03.07.2002 г. на Висшата 

атестационна комисия към Министерския съвет на Република България). 

 1997 – 1999 г. – Зам.-Председател на Съвета на директорите на Свилоза АД. 

 1999 г. до момента – общински съветник (Община Свищов), Председател на 

общинската агенция за приватизация, Председател на комисията по 

икономическо развитие, Председател на комисията по бюджет и финанси. 

 2004 г. до момента – Старши партньор / Управител в АПС Бюджетконсултинг 

ООД, гр. Свищов. 

 2008 г. до момента – Изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД. 

Доц. Проданов има богат опит и като консултант в частния и публичния сектор 

на икономиката: 

 USAID; 

 общини (Свищов, Варна, Шумен, Русе и др.); 

 Асоциация на дунавските общини „Дунав“; 

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството; 

 Credo, София (взаимна кредитна кооперация). 

 

4. Обща (количествена и качествена) оценка на учебно-преподавателската 

работа (на база на представените документи). 

Кандидатът отговаря на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 

от ЗРАСРБ в научна област 3. „Социални, стопански и правни науки“ (група Е) и на 

допълнителните изисквания, определени в Правилника за развитието на академичния 

състав в СА „Д. А. Ценов“: 

 ръководство на успешно защитили докторанти: 4 бр.; 

 участие в научноизследователски, образователни и/или научно-приложни 

проекти: 6 бр., в т.ч. ръководство на научноизследователски, образователни или 

научно-приложни проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания“ на СА 

„Д. А. Ценов“: 4 бр.; 

 академичен стаж като „доцент“ в СА „Д. А. Ценов“: 18 години; 

 съавтор на издадени академични учебници: 4 бр.; 

 разработени лекционни курсове: 

o в ОКС „Бакалавър“: 6 бр.; 

o в ОКС „Магистър“: 4 бр. 
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В група Е от минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ 

в научна област 3. „Социални, стопански и правни науки“ доц. Проданов събира 274,74 

точки (при минимум 100 точки). 

Кандидатът води лекции и упражнения пред студентите в ОКС „Бакалавър“ и 

ОКС „Магистър“ по различни учебни дисциплини: 

 Инвестиции; 

 Управление на портфейла; 

 Финанси на фирмата; 

 Поведенчески финанси; 

 Портфейлен мениджмънт във фирмите; 

 Управление на банковия инвестиционен портфейл; 

 Финансово-икономическо оценяване на проекти; 

 и други. 

През последните пет години академичната заетост на доц. Проданов възлиза на 

1 668 часа (приравнени в упражнения). 

 

5. Обща (количествена и качествена) оценка на научните изследвания и 

изследователската дейност (на база на представените документи). 

Кандидатът отговаря на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 

от ЗРАСРБ в научна област 3. „Социални, стопански и правни науки“ (групи А, В и Г) и 

на допълнителните изисквания, определени в Правилника за развитието на 

академичния състав в СА „Д. А. Ценов“: 

 дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

на тема „Модели за рационализиране на инвестиционните решения“, защитен 

през 2000 г.; 

 хабилитационен труд – монография: Проданов, Стоян. Икономиката и 

застрахователният пазар в България, Фабер, В. Търново, 2020, 218 стр., ISBN 

978-619-00-1123-1; 

 публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен 

труд: Проданов, Стоян. Инвестиции и инвестиционни решения, Библиотека 

„Стопански свят“, АИ „Ценов“, Свищов, 2020, 166 стр., ISBN: 978-954-23-1800-

2; 
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 статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 

или публикувани в редактирани колективни томове: 14 бр. (самостоятелни и в 

съавторство); 

 студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация: 2 бр. (в съавторство); 

 студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове: 2 бр. (една самостоятелна и една 

в съавторство); 

 публикувани глави в колективни монографии: 2 бр.; 

 декларация за това, че няма доказано, по законоустановения ред, плагиатство в 

научните трудове. 

В групи А, В и Г от минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от 

ЗРАСРБ в научна област 3. „Социални, стопански и правни науки“ доц. Проданов 

събира общо 438,09 точки (при минимум 350 точки). 

Научната продукция на кандидата е напълно достатъчна по обем и релевантна 

по съдържание на обявения конкурс. 

 

6. Характеризиране на научните приноси 

Изследователският интерес на колегата Проданов е концентриран в няколко 

основни направления: 

 връзки и зависимости между икономическото развитие и развитието на 

небанковото финансово посредничество (в частност застраховането); 

 инвестиции и инвестиционни решения; 

 общински финанси; 

 развитие на дистанционното обучение във висшето образование; 

 публични финанси. 

Научните приноси на доц. д-р Стоян Проданов могат да бъдат систематизирани 

така: 

 Новости: 

o Задълбочено изследване на дългосрочното положително влияние на 

застрахователния пазар върху темповете на икономически растеж в 

България чрез конструиране на подходящ аналитичен апарат. (В.3.2; 

Г.7.4; Г.7.5; Г.7.6; Г.7.7; Г.7.9; Г.7.10) 
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o Обзор на инвестирането и риска, създаването и управлението на 

съвкупности от активи (инвестиционните портфейли, фондовете, 

колективните инвестиционни схеми, условните сделки – финансовите 

деривати) чрез прилагането на оригинален интердисциплинарен подход. 

(Г.4.3; Г.7.7; Г.7.10; Г.7.12; Г.7.13; Г.7.15) 

 Обогатяване на съществуващите знания: 

o Установяване и потвърждаване на концепцията за финансово-

застрахователна конвергенция. (В.3.2; Г.7.4; Г.7.6; Г.7.7; Г.7.10; Г.7.12) 

o Доразвитие на методологията за многогодишно финансово планиране и 

управление в българските общини. (Г.7.8; Г.7.11; Г.7.13; Г.7.16; Г.8.19; 

Г.9.20; Г.10.22; Г.10.23) 

o Качествена и количествена оценка на данъчната самостоятелност на 

териториалните структури в България. (Г.8.19; Г.9.20; Г.9.21) 

o Аргументиране на ключовото значение на застраховането за 

управлението на риска в икономиката. (В.3.2; Г.7.4; Г.7.5; Г.7.6; Г.7.7) 

o Обосноваване на тезата, че интегрирането на българския застрахователен 

сектор в европейския създава условия за догонващо развитие на 

българското застраховане и небанковия финансов сектор. (В.3.2; Г.7.4; 

Г.7.5; Г.7.6; Г.7.7; Г.7.9; Г.7.10) 

 Прилагане на научно-практически постижения: 

o Трансфер на чуждестранен опит и добра практика в областта на 

децентрализацията (Г.9.21; Г.8.19; Г.7.17; Г.10.22; Г.10.23) 

o Модел за интегрирано развитие и трансгранично сътрудничество в 

съседни общини, в условията на прекъснати икономически, социални и 

културни връзки, но с перспективата за пълноправно членство в ЕС. 

(Г.7.8; Г.7.11; Г.7.16; Г.7.17; Г.9.21; Г.10.22; Г.10.23) 

o Методически и дидактически предложения в областта на дистанционното 

обучение във висшето образование и електронното учебно съдържание. 

(Г.7.13; Г.7.14) 

 

7. Академична известност – цитиране на кандидата в публикации на други 

научни работници. 
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Кандидатът отговаря на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 

от ЗРАСРБ в научна област 3. „Социални, стопански и правни науки“ (група Д) – доц. 

Проданов събира 575 точки (при минимум 100 точки). 

 

8. Допуснати слабости, критични бележки, препоръки. 

Нямам съществени критични бележки и препоръки към кандидата. 

 

9. Обобщена оценка – заключение и становище. 

Въз основа на направените констатации за научната и преподавателската 

дейност на кандидата, предлагам доц. д-р Стоян Станимиров Проданов за 

академичната длъжност „професор“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов по област на 

висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално 

направление 3.8. „Икономика“, научна специалност „Финанси, парично обращение, 

кредит и застраховка“ (финанси). 

 

 

 

             Подпис: 

24.08.2020 г.                  (проф. д-р Р. Брусарски) 

 


