СТАНОВИЩЕ
по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, 3.8 Икономика
(Корпоративни финанси и поведенчески финанси – на български, немски и
английски език) – един, за нуждите на Стопански факултет на “СУ Св. Климент
Охридски”, обявен от “СУ Св. Климент Охридски” в “Държавен вестник”, бр. 103 от
10.12.2021 г., с единствен кандидат гл. ас. д-р Божидар Людмилов Недев

Член на Научно жури:
Доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева, заповед № РД-38-94/7.2.22 на Ректора на
“СУ Св. Климент Охридски” за назначаване на научно жури; съобразно решение на
Факултетния съвет на Стопанския факултет.

1. Преподавателска работа на гл. ас. д-р Божидар Людмилов Недев
Гл. ас. д-р Божидар Недев е провеждал занятия като редовен
преподавател в Стопански факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” по следните
дисциплини и форми на преподаване:
• Корпоративни финанси–семинарни занятия
• Въведение във финансите (на английски език)–лекции и семинарни
занятия
• Въведение в поведенческите финанси (на английски език) – лекции
и семинарни занятия
• Финансови институции и пазари – лекции и семинарни занятия
• Финанси (на английски език) – лекции
• Финанси – лекции
• Поведенческа икономика и финанси – лекции
• Анализ на финансовите пазари – лекции
• Практически курс по счетоводство и финанси – лекции
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• Икономика на публичния сектор–семинарни занятия
• Основи на иконометрията (на немски език)–семинарни занятия

2. Количествени критерии на представените от гл. ас. д-р Божидар
Недев трудове в конкурса по ЗРАСРБ

Група А: Дисертационен труд
Гл. ас д-р Божидар Недев е защитил дисертационен труд на тема
„Анализ на ефекта на инерцията на Българската фондова борса АД в
периода 2004 –2017г. от гледна точка на поведенческите финанси и
притежава научно-образователна степен Доктор по 3.8 Икономика
(05.02.01) „Политическа икономия“л

Група В:
Монография (хабилитационен труд): Божидар Людмилов Недев,
Поведенчески изследвания на международни капиталови пазари,
ISBN:978-619-7121-43-8, Издателство Ес Принт ООД, София, Рецензирана,
150 страници - 100 точки;
-

Публикувана книга на базата на защитен
дисертационен труд за присъждане на
образователна и научна степен „доктор“ - Недев, Б.,
2021. Ефектът на инерцията на Българската фондова
борса АД: анализ от гледна точка на поведенческите
финанси. София: Университетско издателство „Св.
Климент Охридски“ Стопански факултет. ISBN:978954-9399-57-8,
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• Публикации извън хабилитационния труд: 14 научни
публикации (статии и студии) самостоятелно и в
съавторство, отговарящи на критериите за минимални
държавни изисквания, включително индексирани в
Скопус. - 212.5 точки.

Група Д:
6 цитирания: 55 точки.

С доказаните количествени показатели, Кандидатът покрива
формалните минимални национални изисквания за заемане на
академичната длъжност „доцент“.

3. Качествени характеристики на представените трудове и приносни
моменти в тях под авторството на гл.ас д-р Божидар Недев

На д-р Недев могат да бъдат признати следните оригинални научни
приноси:
1. Оригинален характер на публикации в областта на Поведенческата
икономика – поведенчески финанси.
2. Те включват теоретични и практико-приложни аспекти
a. В областта на теорията – извеждането на различията между
традиционните финанси и поведенческите финанси;
теоретичен обзор на характеристиките на кубична сплайнфункция и като метод за интерполация на липсващи
исторически данни за борсовите цени на търгуваните ценни
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книжа; теоретичен анализ на поведенческия модел за оценка
на активите и др.
b. В областта на приложната наука- изследване на възможности
за предвиждане на възвращаемостта на капиталовите
инструменти на примера на БФБ София и на американския и
китайския капиталов пазар; анализ на възможните
поведенчески причини за възникването на ефекта на
инерцията на БФБ София, изследвания на волатилността на
времевия ред на печалбите от опростената стратегия на
инерцията на американския капиталов пазар за период от
повече от 20 години, анализ на възможностите за електронна
търговия в България и др.
c. В приложен план могат да бъдат отделени и приносите на
Кандидата в изследванията на менталното здраве на група от
българското население.
d. Искам да отделя специално приносът на Кандидата в
свързването на нарастването на ефекта на инерцията на
фордовите борси с културните различия между страните,
изразено в поведението на инвеститорите на националните
фондови пазари и специално този в България, при съчетание
на използването на моделите на Хофстеде и концепцията на
инерционните печалби. (Nedev, B. (2021). Cultural Specifics and
the Momentum Effect on the Bulgarian Stock Exchange,
JBAFP 2021, 3(1),5).
e. Важен принос на Кандидата (в съавторство с Боряна
Богданова* втори автор) е дълговременният 65 годишен анализ
на цикличните компоненти на индексът S&P 500 чрез
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“трансформация с вълнички”- т.е. “малка вълна”) и по-точно
на възвращаемостта, с интересни изводи за стационарността
на възвращаемостта. (Недев, Б. & Б. Богданова. (2019). Анализ
на цикличните компоненти на борсовия индекс S&P 500 чрез
трансформация с вълнички Икономически и социални
алтернативи (4), Издание на УНСС.

Тези оригинални приноси, направени в научните разработки на гл.
ас. д-р Божидар Людмилов Недев и съответствието на неговите трудове с
изискуемите количествени показатели ми дават основание категорично да
оценя кандидатурата му по конкурса 3.8. Икономика (Корпоративни
финанси и поведенчески финанси – на български, немски и английски
език) за нуждите на Стопански факултет на “СУ Св. Климент Охридски”
като напълно отговаряща на количествените и качествените изисквания за
заемане на академичната длъжност „доцент“. Заедно с това, от
преподавателската работа на д-р Божидар Недев е очевидно, че той е в
състояние да преподава в областта на конкурса на английски и немски
език, както личи от приложената справка за щатната му
преподавателската му работа. По тези причини и факти, гласувам
положително за присъждането на гл. ас. д-р Божидар Недев на
академичната длъжност “доцент” 3.8 Икономика (Корпоративни финанси
и поведенчески финанси –на български, немски и английски език).

Член на Научното жури:
подпис/доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева
13.03.2022
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