СТАНОВИЩЕ
за нуждите на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по
професионално направление 3.8 Икономика
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Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, член на научното
жури
Нормативно основание: Заповед РД 38-94/7.02.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент
Охридски” и Решение на научно жури за определяне на рецензенти (т. 3 от Протокол №
01/18.02.2022 г.)

1. Общо представяне на конкурса и кандидатите
Становището е изготвено в рамките на конкурс за доцент по професионално направление
3.8 Икономика (Корпоративни финанси и поведенчески финанси – на български, немски и
английски език), обявен в ДВ, бр.103 от 10.12.2021 г. за нуждите на Стопанския факултет на
Софийския университет. Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Божидар Недев. Д-р
Недев е представил пълен набор от изискваните документи по чл. 107, ал. 1 от
ПУРПСЗАДСУ, като документацията е прегледна и коректна. Представената справка за
изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ за научна област
Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика показва,
че кандидатът не само изпълнява, но и надхвърля минимално изискуемият брой точки за
заемане на академична длъжност „доцент“. При праг от 400 т., д-р Недев показва
доказателства за събрани 417,5 т.

Профилът на кандидата е подходящ за нуждите на настоящия конкурс. Божидар Недев е
магистър по икономика – финанси и банково дело от Софийския университет, където и
защитава докторска дисертация на тема „Анализ на ефекта на инерцията на Българската
Фондова борса АД в периода 2004-2017 г. от гледна точка на поведенческите финанси “ в
направление Икономика през 2019 г. Той има опит като преподавател и изследовател в
Софийския университет.

2. Обща характеристика на научната дейност и научните приноси
Д-р Недев развива своята изследователска дейност, като в рамките на научната си кариера
досега има 30 публикации, сред които две монографии. За участие в настоящия конкурс са
представени 14 от тях. На първо място е представен монографичен труд на тема „Ефектът
на инерцията на Българската фондова борса АД: анализ от гледна точка на поведенческите
финанси“, която е разработена на база на защитения дисертационен труд за присъждане на
образователна и научна степен „доктор“, както и една монография на тема „Поведенчески
изследвания на международни капиталови пазари“. Представени са 3 статии, реферирани в
Scopus, две студии и девет статии в реферирани научни издания. Основните изследвания и
научните приноси на д-р Недев са позиционирани в областта на поведенческите финанси,
финансовите пазари, както и тълкува и изяснява основни понятия и концепции. Особено
добро впечатление прави фокусът върху теми като икономиката на поведението като
предоставя психологически обяснения, изразяващи се в различни когнитивни и
емоционални склонности в мисловния процес. Една от многото пазарни аномалии е ефектът
на инерцията (англ. momentum effect), който представлява възможността за прогнозиране на
измененията във възвръщаемостта на търгуваните капиталови активи в краткосрочен план
(от 3 до 12 месеца) на базата на реализираните печалби през предходните от 3 до 12 месеца.
Особено внимание следва да се обърне и на представената монография със заглавие
„Поведенчески изследвания на международни капиталови пазари“. Тя е изследване в обем
от 150 стр. (вкл. приложения и библиография) и акцентира на изследването на множеството
идентифицирани пазарни аномалии на световните финансови пазари. В последно време
изследователите търсят отговор на въпроса дали все още тези отклонения съществуват на
финансовите пазари или както може да се очаква според хипотезата за ефективните пазари,
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с узнаването за тяхното съществуване рационалните инвеститори следва да са се
възползвали от възможността за арбитраж, с което да са изчерпали идентифицираните
свръх-печалби. В този смисъл отбелязваме и научно-приложната полза от представения
труд.
Д-р Божидар Недев е предоставил справка за 7 цитирания на свои научни публикации.

3. Обща характеристика на преподавателската дейност
Кандидатът има преподавателски опит, като работи в Софийски университет от 2015 г.,
първоначално като асистент в Стопанския факултет, а от 2019 г. и до настоящият момент –
като главен асистент. Чете лекции и води семинарни занятия в областта на финансите,
финансовите институции и пазари, анализ на финансовите пазари и др.
Взел е участие и в различни научно-изследователски проекти.

4. Критични бележки и препоръки
Научните резултати и приносите на д-р Божидар Недев са безспорни и добре позиционирани
в рамките на финансите – поведенчески и корпоративни, както и в областта на финансовите
пазари. Предвид неговия експертен профил, изследователски и практически опит в областта
на финансите бих препоръчала повече бъдещи разработки в бази данни като Web of Science,
Scopus и др. индексирани издания, както и да продължи активното си участие в научноизследователски проекти, международни конференции и семинари, където да популяризира
резултатите от своите изследвания.
5. Заключение
Количеството и качеството на представените в настоящия конкурс научни разработки и
доказателства за изследователска и преподавателска дейност напълно отговарят на
минималните изисквания Закона за развитие на академичния състав в Република България
(ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Единственият кандидат в настоящия
конкурс д-р Божидар Недев убедително показва пригодността си за заемане на академичната
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длъжност „доцент“ в Стопанския факултет на Софийския университет. В този смисъл
изказвам положително становище и предлагам на колегите от уважаемото научно жури да
се присъди званието „доцент“ по направление 3.8 Икономика (Корпоративни финанси и
поведенчески финанси – на български, немски и английски език) на д-р Божидар Недев.
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