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СТАНОВИЩЕ 

От: проф. д-р ТАТЯНА ХУБЕНОВА-ДЕЛИСИВКОВА, Институт за икономически 
изследвания на БАН 
 
Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „професор” (две 
места) по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 
науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност 
„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси), обявен в 
Държавен вестник, бр. 51 от 05.06.2020 г  
с кандидат за участие в конкурса доц. д-р Стоян Станимиров Проданов – 
преподавател в катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”  
 
Основание за Становището: Заповед №623/27.7.2020 год. на Ректора на СА „Д. 
А. Ценов“ за конкурс на СА „Д. А. Ценов”, обявен в Държавен вестник, бр. 51 от 
05.06.2020 г. за академична длъжност „Професор” (две места) по област на висше 
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 
3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и 
застраховка (Финанси)“ и решение на  първото заседание  на Научното жури за 
обявения конкурс от 11.08.2020г в съответствие с  чл. 10, ал. (1) от Правилника за 
развитие на академичния състав в СА „Д. А. Ценов“ 
 
1. Информация за конкурса 
 
Конкурсът е обявен за нуждите на факултет “Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“ и 
кандидатът доц. д-р Стоян Станимиров Проданов е допуснат до конкурса на 
основание, че отговаря на националните изисквания, обявени в ЗРАС, ППЗРАС в 
РБ и на вътрешната нормативна уредба, регламентирана в ПРАС в СА „Д. А. 
Ценов“. Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед 
№№623/27.7.2020 год. на Ректора на СА „Д. А. Ценов“ за конкурс на СА „Д. А. 
Ценов”, обявен в Държавен вестник, бр. 51 от 05.06.2020 г. 

 
2. Информация за кандидата в конкурса 

 
Доц.д-р Стоян Станимиров Проданов е достоен кандидат за обявения конкурс с 
общ трудов стаж от над 28 години, от които в Стопанска академия са 26 години и 
осем месеца към началото на м.август 2020г. В 1993г. . той е завършва  в 
Стопанска академия висшето си икономическо образование по специалността 
„Финанси и кредит“ с отличен успех. Професионалната си биография на 
икономист-финансист той започва като асистент от 28 октомври 1993 г., 
утвърждава се като старши асистент от 1995 г. и главен асистент от 25 януари 
1999г. до 29 април 2002г. Избран е за редовен доцент от 30.04.2002 г. и остава 
на тази длъжност и понастоящем в катедра „Финанси и кредит“ на СА “Д.Ценов“. 
От 20 май 2000 г. той има защитена образователна и научна степен „Доктор“ по 
научната специалност 05.02.05. „Финанси, парично обръщение, кредит и 
застраховка” с тема на дисертационен труд „Модели за рационализиране на 
инвестиционните решения“ ”/Диплома №266905 от 23.08.2000 г. за присъждането 
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на образователната и научна степен „доктор” от Научна комисия при Висшата 
атестационна комисия (ВАК) към Министерския съвет на Република България. 
 

Хабилитира се като доцент с труда си „Инвестиционен анализ на публичните 
проекти,“ Изд. Абагар.2001г. Има публикувана книга /„Капиталово бюджетиране – 
Изд.Абагар, 1999/на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 
образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен 
"доктор на науките". Академичната си кариера доц.д-р С.Проданов 
последователно реализира изцяло в Стопанска академия „Д.Ценов“ и  заслужено 
си завоюва престижа на утвърден университетски преподавател и изследовател 
с високопрофесионален авторитет в областта на корпоративните финанси, 
инвестициите и портфейлния мениджмънт, финансово-икономическото 
оценяване на проекти и поведенческите финанси.  
Доц.С.Проданов има безспорни качества на висококвалифициран 
университетски преподавател. Целенасочено и последователно той е подготвил 
и води лекционни курсове по базисни учебни дисциплини в бакалавърски и 
магистърски програми на СА“Д.А. Ценов“   
За периода от 2015 г. досега .в портфейла на преподаваните от него дисциплини 
са включени над 8 дисциплини в бакалавърските и магистърски програми и 
продължаващото обучение в СА“Д.А. Ценов“.  
Поддържайки на високо професионално равнище квалификацията си доц. С. 
Проданов успешно съчетава повишаването на равнището на преподавателската 
му дейност с разширяване на изследователската дейност Наред с преподаването 
той е реализирал редица участия в национални и международни проекти и научни 
конференции и други прояви, за което свидетелстват и значителният брой на 
публикации в чужбина от тези участия. 
В периода 2002-2019г. доц. С. Проданов участва в изпълнението на  6 научно-
изследователски и приложни проекта с международен, национален и 
университетски обхват. Активна е дейността му като експерт и участник в 
изпълнението на университетски научни проект, включително проекти с 
международно участие. При това в резултат на реализираните проекти той е 
постигнал убедително публикационна дейност самостоятелно и в съавторство със 
свои колеги и това потвърждава творчески и организационни умения да работи в 
екипи, които могат да „доставят“ научни продукти. Това несъмнено му позволява 
да интегрира достойнствата на преподавател и изследовател. 
В документите на кандидата за конкурса коректно е отразено участието на доц. 
С.Проданов в национални и международни проекти с представените в 
приложение документи и материали за участие в конкурса.  
Доц. д-р С.Проданов участва активно с преподавателската и научно-
изследователска дейност в програмите на  за обучение на бакалаври и магистри и 
допринася със своята работа за развитие на международното сътрудничество на 
СА “Д.А.Ценов“. Натрупаният многогодишен опит от автора като изпълнителен 
директор и член на Съвета за директорите на „Бул Инс“ АД (www.bulins.com) му 
позволява да оцени аналитично зависимости и предложи решения в интерес на 
застрахователното осигуряване на бизнеса и публичната инфраструктура като 
фактори на икономическия растеж. Като академичен преподавател в катедра 
„Финанси и кредит“ (www.finance1952.com) при СА „Д. А. Ценов“ той е научен 
ръководител  на 4 докторанта, които успешно са защитили научната степен 
“доктор“ в периода  (2013 – 2019 г). По този показател той надхвърля 

http://www.bulins.com/
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минималните количествени изисквания за заемане на научната длъжност 
„професор“. 
За участие в конкурса считам, че трябва да бъдат взети под внимание всички 
публикации, представени от доц.д-р С.Проданов като публикации и трудове, 
публикувани след присъждането на научното звание „доцент“ и неповтарящи 
публикациите, представени за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор” и за заемане на академичната длъжност „доцент”. В общо представения 
Списък на научни публикации, влизат както следва: 1 хабилитационен труд – 
монография на тема „Икономиката и застрахователният пазар в България“, 
Издателство „ФАБЕР“, 2020 ISBN 978-619-00-1123-1 в обем от 221 стр. с 
приложенията/.; една монография /Проданов, Стоян. / Инвестиции и 
инвестиционни решения / Библиотека "Стопански свят", АИ "Ценов", Свищов, 
2020, 166 стр., Монография, ISBN: 978-954-23-1800-2;  4 статии в научни издания, 
реферирани в международни бази данни, 2 студии в научни издания реферирани 
и индексирани в световноизвестни бази данни, 12 статии в нереферирани научни 
издания с научно рецензиране, 3 глави от колективни монографии , 3 учебника/ 1 
самостоятелен и 2 учебника в съавторство/, 9 доклада в сборници от научни 
конференции в чужбина и България, организирани от международни организации.. 
 
3.Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 
 
3.1. Изпълнение на количествените изисквания 
В съответствие с Чл. 131. (1) точка 12 от ПРАС на СА „Д. А. Ценов“ и на основание 
на представените от кандидата в конкурса данни в картата за изпълнение  на 
количествените изисквания съгласно ЗРАСРБ/чл.26/ и Правилника за 
приложението му/чл.1а,ал.1/ трябва да се отбележи наличието на постигнатото 
съответствие с количествените изисквания както следва:  
1/ за изискванията от Група А / 50 т./ и Група В/100 т./ доц.д-р С.Проданов 
напълно удовлетворява националните изисквания. 
2/ за изискванията от Група Г при минимален изискуем праг от 200 т. 
доц.С.Проданов е постигнал 288.09  т. в т.ч. са представени 1  монография, 
която не е  хабилитационен труд, 2 студии, публикувани в научни издания, 
реферирани и индексирани в световно известни бази данни с научна 
информация, 14 статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с 
научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове, 2 студии 
в нереферирано списание с научно рецензиране, 2 участия с глави в колективни 
монографии. 
3/за изискванията от Група Д при минимален праг от 100т. доц С.Проданов е 
постигнал общо 575 т. с отбелязаните цитирания на негови трудове като автор в 
т.ч. както следва :цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в 
монографии и колективни томове;  цитирания в монографии и колективни томове 
с научно рецензиране;  цитирания или рецензии в нереферирани списания с 
научно рецензиране. 
4/за изискванията от Група Е при минимален праг от 100т. доц.С.Проданов 
отбелязва общо 274.74 т. с постигнатите резултати както следва: общо 4 на брой 
защитили докторанти научната степен „доктор“, 6 участия в национални и 
международни изследователски и образователни проекти, 1 самостоятелен 
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учебник и,  съавторства в 2 университетски учебника,вкл.1 учебно-методическо 
ръководство. 

  
Общата равносметка от отчетените от доц.С.Проданов по всички групи от 
изисквания от (А + В + Г + Д + Е) са постигнати положителни резултати с оценка 
от 1287.83 т.  

 
3.2. Изпълнение на качествените изисквания 
 
Картата за изпълнение на качествените изисквания за заемане на академичната 
длъжност “професор“ е попълнена коректно от доц.С.Проданов и дава ясна 
обосновка на постигнатото от него съответствие с изискуемите критерии. 
Доц.С.Проданов има значителни приноси за развитието на изследователското и 
образователно научно направление „Финанси, парично обръщение и застраховка“ 
конкретно в областта на финансовия анализ на инвестициите и 
застрахователното дело. С цялостната си преподавателска и изследователска 
дейност в СА “Д.А.Ценов“. той допринася за научното израстването на 4 защитили 
докторанти. 

  
4. Оценка на учебно-преподавателската дейност 

 
Оценката на преподавателската дейност на доц.С.Проданов е безспорно висока 
на  базата на няколко конкретни основания, които обективно отразяват в 
количествено и качествено отношение неговото кариерно развитие и академично 
израстване , в т.ч. както следва:  
На първо място са реализираните от доц.С.Проданов университетски курсове за 
бакалавърски , магистърски програми и за продължаващо обучение са по 8 
научни дисциплини, в т.ч. „Финанси”; Инвестиции и инвестиционен 
мениджмънт, поведенчески финанси,финансово-икономическо оценяване на 
проекти др. в бакалавърска и магистърски програми/.  
На второ място, положително е, че по проблематиката на преподаваните 
дисциплини доц.д-р С.Проданов има публикувани 3 участия в съавторство в 
учебници и методическо ръководство, както и научни публикации и 
изследвания по финанси, инвестиции и инвестиционен мениджмънт, оценяване 
на инвестиционни решения, тенденциите в развитието на инвестициите с фокус 
върху  застрахователния пазар. По основните университетски дисциплини, които 
той преподава има публикации на базисни учебни курсове по инвестиции и 
инвестиционни решения, инвестиционен портфейл и застрахователен пазар. 
Коректно в документацията за конкурса доц.С.Проданов е представена 
информация за главите, с които той участва като автор и съавтор в учебници. 
Тематичния обхват на научните публикации, които са полезни като учебни 
материали е в обхвата на обявения конкурс.  
На трето място, доц.С.Проданов има участие в колективния труд –
учебник:»Въведени във финансите» с  Тема VI. Основи на инвестициите и 
персоналните финанси. Инвестиции. Инвестиционен портфейл. Капиталови 
пазари. Финансови деривати. Персонални финанси / (стр. 400-510)Трудът 
представя за пръв път в българската специализирана финансова литература 
теоретико-методологичните и практико-приложните аспекти на инвестициите. 
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Актуално значение има разкриването на промените и предизвикателства в 
спецификата на инвестициите и управлението на инвестиционния портфейл.  
На четвърто място доц.д-р С.Проданов участва като съавтор в Учебника за 
дистанционно обучение по „Бюджетно управление на фирмата”, което е 
предназначено за студенти, дистанционна форма на обучение, изучаващи 
магистърски програми към Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов. В него 
се съдържат учебно-методически материали и семестриален казус за подготовка 
по едноименния курс. Участието на доц. д-р Стоян Проданов е с написването на 
теми 1, 7, 8 и 9, параграф 1 на тема 6, въпроси и задачи за самоподготовка, 
заключение и семестриалния казус; Разработеният семестриален казус по 
“Бюджетно управление на фирмата ”има безспорно практическо-приложно 
значение за обучението на студентите. 
На пето място,  достойнство на преподавателската дейност на доц. 
С.Проданов е, че под негово ръководство са защитили степента “доктор“ 4 
докторанта. 
На шесто място, в областта на методиката на преподаване и обучение по 
финанси доц. С.Проданов в съавторство с колеги има публикувано методическо 
ръководство.. Той е съавтор в публикация  /Публикации  Методика за написване 
на дипломна работа  / АИ Ценов, 2016, 334 с., ISBN: 978-954-23-1108-9, стр. 134 – 
144 Раздел. Указания за написване на дипломна работа в областта на 
инвестициите и капиталовото бюджетиране; стр. 158-169 Раздел Указания за 
написване на дипломна работа в областта на бюджетното управление на 
фирмата и ценовия мениджмънт; стр. 250-260. Раздел. Указания за написване 
на дипломна работа в областта на анализа „ползи-разходи“; стр. 307- 309. 
Раздел. Указания за написване на дипломна работа в областта на 
фундаменталните (класически) инвестиции. 
В заключение, безспорен е академичния принос на доц.С.Проданов с 
разработените лекционни курсове и учебници, в които той като автор  
потвърждава високата степен на научната си компетентност, преподавателски 
опит и специализация по финанси за заемане на академичната длъжност 
„професор“. 
 
5.Обща характеристика на представените научни трудове/публикации 
 
5.1.Основни направления в изследователската дейност. 
 
Научните трудове на доц.С.Проданов, представени за участие в настоящия 
конкурс включват  в определена хронология следните основни направления, в 
които е съсредоточена изследователската му работа след заемане на 
длъжността“доцент“ в 2001 г. 
На първо място, важно направление в научните изследвания на 
доц.С.Проданов е спецификата на инвестициите и инвестиционния мениджмънт в 
условията  същностните промени, които се наблюдават в регулирането и 
функционирането на застрахователния пазар през последните десетилетия. Най-
съществен принос по тази проблематика е представеният анализ на 
взаимовръзка между инвестициите и тяхната взаимообусловеност с 
макроикономическата среда, както и развитието на сегмента застрахователен 
пазар, който като хабилитационен труд/вж. Проданов, Стоян. Икономиката и 
застрахователният пазар в България //Фабер, В. Търново, 2020, 218 стр., 
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Хабилитационна монография, ISBN 978-619-00-1123-1/ внася научни приноси в 
българската финансова литература по конкретни методологически, аналитично-
приложни и оценъчно – системни подходи за инвестиционни решения, 
портфейлна теория като научен фундамент за постигане на целеви 
инвестиционни резултати и условните инструменти като хедж срещу риска, 
инвестициите в съвременния свят са естествена среда, област от компетенции и 
инструментариум на икономическите агенти за постигане на растеж и 
мултиплициране на богатството.  
На второ място, научните изследвания на доц.Проданов се концентрират в 
областта на корпоративните финанси и тяхното ключово значение за успеха на 
фирмата. Интерпретацията на управлението на финансовата и капиталовата 
структури на фирмата дава убедително основания да се признае полезността на 
анализа на доц.С.Проданов за постигане на по-добро управление на фирмата 
като основна цел на обучението. /Вж. монографията /Проданов, Стоян. / 
Инвестиции и инвестиционни решения / Библиотека "Стопански свят", 
АИ "Ценов", Свищов, 2020, 166 стр., Монография, ISBN: 978-954-23-1800-2/. 
На трето място, изследователско направление е анализът на конвергенцията 
на финансовите и застрахователните(презастрахователните) пазари продължава 
да променя практиките на двата традиционни пазара. Това Убедително е 
охарактеризирано създаването, усъвършенстването и развитието на нов клас 
активи – хибридните финансово-застрахователни инструменти. Секюритизацията 
в застраховането е във фокуса на анализа през различни застрахователно-
обвързани ценни книжа - катастрофичните фючърси и опции, катастрофичните 
облигации, гаранции за индустриални загуби и частните пласменти 
застрахователно-обвързани ценни книжа. Конвергенцията на финансовите и 
застрахователните (презастрахователните) пазари се обосновава с действието на 
различни фактори: по-значима неопределеност на катастрофичен риск, пазарната 
неефективност на презастрахователния пазар, вследствие на специфичните 
цикли на подновяване на застраховките, напредъка във високите технологии и 
улеснения достъп до финансовите пазари на широк кръг инвеститори.  
Научен принос имат публикациите, които са посветени на задълбочен 
сравнителен анализ на посткризисното последно десетилетие с акцент към 
същностните характеристики на развитие на застрахователния пазар и неговото 
въздействие върху финансовата и икономическа интеграция в ЕС, в т.ч. и 
България в процеса на подготовката й за включване в Еврозоната. 
На четвърто място, последователно и задълбочено доц. С.Проданов работи  
по проблемите на българската парично-финансова система във връзка с оценка 
на: функционирането и въздействието на публичните финанси –/ вкл. данъчни 
реформи, общински финанси и регионално развитие/, корпоративните финанси, 
инвестициите и тяхното управление.  
 
5.2.Оценка на получените научни и/или научно-приложни приноси. 
Запознаването и оценката на представените за конкурса трудове и резултати от 
учебната и научната дейност на доц. д-р С.Проданов позволяват да се направи 
извода, че той обосновано и изчерпателно е систематизирал в 5 Основни 
тематични области  на научните приноси в публикациите му. Те включват както 
следва:  
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1/ оригинално авторово изследване на връзките и зависимостите между 
макроикономическото развитие и ролята на финансовия небанков сектор, в 
частност застрахователния сектор.; 
 
2/ теоретико-аналитична обосновка и методико-приложна интерпретация на 
инвестициите и инвестиционните решения за целите на усъвършенстване на 
инвестиционния мениджмънт и управлението на проекти.; 
 
3/ обосновава се ново знание за усъвършенстване на  финансовото управление 
на българските общини, оценяването на дълговия им капацитет и 
инвестиционните им възможности; 
 
4/ Методически и дидактически предложения за развитието на дистанционното 
обучение във висшето образование и електронното учебно съдържание; 
  
5/ Разкриване на теоретико-приложни проблеми на публичните финанси и ролята 
им за регионалното развитие.  
  
От гледна точка на цялостната оценка на научните достойнства на трудовете на 
доц. д-р С. Проданов научните приноси могат да се очертаят в следните основни 
направления: 
 
На първо място, научен теоретико-методологически принос на кандидата е 
обогатяването на финансовата ни литература с разкриването на теоретико-
методологичните основи и концептуални постановки за управлението на 
инвестициите, връзката инвестиции - стопанско развитие и 
взаимообусловеността между инвестициите и ролята на развитието на 
финансовия пазар в дълбочина, включително в сектора на застрахователния 
пазар. 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. 
 
На второ място, за първи път в българската финансова литература са направени 
анализи на въздействието на промените в структурата, ефективността и 
продуктовото портфолио върху бързото, догонващо развитие на българския 
застрахователен сектор посредством конструиране на подходящ аналитичен 
апарат за изследване на динамика, структура и зависимости. 
 
На трето място, направено е задълбочено теоретико-методологично и практико-
приложно изследване за 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. Изследвани са примери за конвергенция 
на финансови и застрахователни продукти и процедури. (Публикация В.3.2; Г.7.4; 
Г.7.6; Г.7.7; Г.7.10; Г.7.12) 
 
На четвърто място, научен принос е обосновката на нови методически решения 
за прилагане на многогодишно финансово планиране и управление в общините 
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чрез обосновка на стратегически финансов мениджмънт на българските общини, 
отразяване въздействието на инвестиционните и финансовите решения върху 
общинския бюджет и многогодишния финансов план; оценяване дълговия 
капацитет на общините и възможностите за грантово финансиране. (Публикация 
Г.7.8; Г.7.11; Г.7.13; Г.7.16; Г.8.19; Г.9.20; Г.10.22; Г.10.23) 
 
На пето място, 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. (Публикация Г.8.19; Г.9.20; Г.9.21) 
 
На шесто място, направена е задълбочена оценка за установяване на 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 и се доказва наличие на силна 
взаимозависимост на премийните приходи от макроикономическите показатели, 
преките чуждестранни инвестиции, доходите и разходите на домакинствата, 
социалното неравенство. (Публикация (В.3.2; Г.7.4; Г.7.5; Г.7.6; Г.7.7) 
 
6.Преценка на хабилитационната монография като самостоятелен обект на 
рецензиране. 

 
Хабилитационният труд, с който  доц.С.Проданов участва в конкурса е 
монография в обем от 418 стр., която потвърждава постигнатото от нея високо 
професионално равнище в областта на инвестициите, теоретико-
методологическите интерпретации на инвестиционните решения и връзката 
между инвестициите и тренда на развитие на застрахователния пазар. 
/Проданов, Стоян. Икономиката и застрахователният пазар в България 
//Фабер, В. Търново, 2020, 218 стр., Хабилитационна монография, ISBN 978-
619-00-1123-1/ 
Трудът е посветен на актуалната проблематика на разкриване на спецификата на 
инвестициите и инвестиционната активност на застрахователния пазар от гледна 
точка на въздействието върху стопанския растеж в България. При това анализът е 
подчинен на целите на оценка на съвременната теория за инвестициите, с което 
трудът има достойнствата да обогатява специализираната финансова 
литература с представеното цялостно и комплексно теоретико-методологично 
и практико-приложно научно изследване на спецификата на инвестициите и 
тяхното управление на застрахователни пазар. 
Научните приноси на хабилитационния труд могат да се резюмират в няколко 
аспекта: 
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1/ дефинирани са специфичните особености на  инвестициите, инвестиционния 
мениджмънт и формирането и управлението на портфейли; 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 подобряване на икономическата 
ефективност на предприятията в застрахователния сектор след влизането на 
България в Европейския съюз; 
 
2/ аргументирана е убедително концептуална-методологическа трактовка на риска 
и доходността в портфейлната теория. Предлага се анализ на хипотезата за 
нормално разпределение и хипотезата за ексцеса и асиметрията в доходността 
на финансовите активи; 
 
3/ систематизират се теоретичните възгледи за еволюцията на портфейлната 
теория и се обоснова еволюцията на идеите относно теоремата за прерастване 
на инвестиционните решения във финансови. Оценяват се проблемите на 
епистемична и алеаторна несигурност в портфейлната оптимизация; 
 
4/ направена е аналитична оценка на теоретичните основи на инвестиционния 
мениджмънт с цел разкриване на същността му във връзка с формирането и 
управление на портфейли. 
 
5/предлага се методологически обоснована аналитична рамка за анализ за 
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; 
Хабилитационният труд е оригинално авторово произведение, което съдържа 
иновативна, комплексна и аналитична интерпретация на системно проведения 
анализ на инвестициите и тяхната специфична еволюция на застрахователния 
пазар в условията на по-голяма степен на неопределеност и риск в икономиката. 
На практика с хабилитационния си труд доц. С. Проданов не само доразвива 
предходни свои изследвания и анализи на инвестициите и инвестиционните 
решения, но  преосмисля и обосновава съвременните тенденции на развитие на 
инвестиционния пазар в нашата страна. Езикът е ясен и точен. Коректно са 
ползвани официални информационни източници и трудове на други автори. 
Направените анализи, изводи и обобщения са самостоятелно дело на 
доц.С.Проданов.  

 
7.Критични бележки, препоръки и въпроси 
 
Нямам критични бележки към представените от кандидата трудове за участие в 
конкурса, но на основа на изцяло положителните резултати от дейността и 
научните изследвания на доц. С.Проданов бих дала препоръки, които могат да са 
обект на по-нататъшната му изследователска дейност. 
 
На първо място, като продължение на анализа на спецификата на съвременния 
инвестиционен процес препоръчвам на кандидата за разшири обхвата на 
анализа, който касае връзката между развитието на финансовите инструменти и 
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разширяването на финансовия пазар, в т.ч. и на застрахователния пазар. Това 
направление на анализа на инвестиционната активност и ролята на финансовия 
пазар ще нараства предвид фундаменталните промени, които протичат в 
глобалната икономика във връзка с прехода към неутрален за климата 
икономически растеж, зелена икономика и предизвикателствата пред 
финансовото посредничество в тясна връзка с преосмислянето на ролята на 
привличането на заемен капитал за целите на трансформация на икономиката. 
 

На второ място, предвид обществената потребност от преосмисляне на 
развитието на финансиализацията на икономиката на съвременния етап 
препоръчвам на доц. д-р С. Проданов да публикува по-активно статии в научни 
издания, реферирани в специализирани бази данни. 
 
Заключение 
 
На основа на аналитичния преглед на трудовете и цялостната преподавателска, 
научно-изследователска и обществена дейност на доц. д-р Стоян Станимиров 
Проданов считам, че той притежава качествата и достойнствата на  
високопрофесионален университетски преподавател. С цялостната си 
професионална посветеност и практически опит той утвърждава съвременните 
насоки на развитие на учебно-образователния процес по финанси и има 
съществени научни приноси за анализа и преосмислянето на актуалните 
тенденции и изменения в сферата на инвестиционния мениджмънт и развитието 
на застрахователния пазар в нашата страна. Научните му приноси са убедителни, 
включително като изградени на същностно познаване на теоретико-
методологическите специфики на инвестиционната специфика, на развитието на 
финансовия пазар, в частност на застрахователния пазар и на особеностите на 
българската стопанска практика. 
Доц. д-р Стоян Проданов отговаря напълно на изискванията да заеме 
академичната длъжност „професор“, предвид на цялостните му приноси към 
учебно-преподавателската и научно-изследователска дейност на СА “Д.A.Ценов“. 
 
Считам, че са налице безспорни основания да препоръчам на уважаемото Научно 
жури уверено и единодушно да присъдим на доц. д-р Стоян Станимиров 
Проданов академичната длъжност „професор” по професионално направление 
3.8. Икономика научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и 
застраховка“.  
 
 
 

Подпис:       
 

София , 27.08.2020г.                              /Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова/ 


