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СТАНОВИЩЕ 

 
От: доц. д-р Ангел Марчев 

Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на 

 науките“ по професионално направление 3.8 Икономика; Икономика и 

управление (Индустрия) в СУ „Св. Климент Охридски“. 

 
Основание за представяне на становището: Заповед № РД 38-232/24.06.2020 

 
Автор: доц. д-р Антон Антонов Герунов 

Тема: „Автоматизирани подходи за управление на операционния риск“ 

 
1. Информация за дисертанта 

Познавам дисертантът от множеството му обществени изяви и успешни 

бизнес начинания. Имах удоволствието да бъда и член на научното жури по 

неговата хабилитация. От няколко месеца сме колеги в Стопански факултет 

на СУ. Бил съм и рецензент на негови предишни публикации. 

Доцент Герунов се ползва с авторитет и уважение сред 

преподавателите и студентите във Факултета, в средите на 

неправителствените организации и сред специалистите по емпирични 

изследвания в България. Високо се оценява неговото значимо обществено 

присъствие в различни органи на държавното управление, работата и по 

важни законопроекти, успешен иновативен бизнес и особено по 

публикуването на масиви от данни с голяма обществена значимост. С 

цялостната си преподавателска, научна и управленска дейност, Антон 

Герунов се е утвърдил като водещ автор, преподавател и специалист. 

 
2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Дисертацията е разработена в обем от 364 страници и включва увод, 

пет глави, заключение, използвани информационни източници и приложения. 

Оформянето в пет глави следва от необходимостта за подробно разглеждане 

на обособени теоретически и методически аспекти на темата. Така първите 

две глави са по същество с теоретичен характер, а последните три – с 

методически характер и включени емпирични изследвания. 

Актуалността на темата е изведена обособен раздел на увода и 

постепенно е представена в теоретическата част. Целта е дефинирана 

подходящо и добре се декомпозира в задачите. Обектът и предметът на 

изследването са дефинирани ясно. Основната авторова теза е достижима 

(макар и доста амбициозна) и подкрепена с необходимите предварителни 

дефиниции. 
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Използвана научна литература е обем от над 500 заглавия на английски 

и български, голямото болшинство са тясно специализирани и актуални 

научни статии, включително и публикации на дисертанта. Използваните 

източници демонстрират сериозното разбиране на дисертанта по 

проблематиката, разглеждана в дисертационния труд, а както също и 

огромната изследователска работа положена в дисертационния труд. 

 
3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

В дисертацията са представени девет претенции за научни приноси. 

Така представените приноси считам за постигнати и коректно дефинирани. 

Основните научни и научно приложни резултати са с методически и с 

приложната характер. Методическите резултати са в две направления – 

разработени алгоритъм и архитектура за автоматизирано управление на 

оперативните рискове и проведени множество тестове и обобщаването им 

относно приложимостта на над 245 алгоритъма в изследваната област. 

Приложните резултати са свързани с разработената система за 

автоматизирано управление на оперативни рискове, заедно със специалните 

й критерии и дефиниции. 

Авторството на описаните резултати не подлежи на съмнение, като 

освен подробното им описание в дисертацията, авторът е приложил 

емпирични резултати от мащабното емпирично изследване. 

Поставените в увода задачи са постигнати и отчетени в дисертацията, 

което всъщност означава, че и поставената цел е изпълнена. 

 
4. Оценка на публикациите по дисертацията 

Авторът е представил десет самостоятелни публикации по темата, 

включително: монография, глава от книга, три студии и пет статии. 

Публикациите отразяват съществени моменти от дисертацията и доразвиват 

в подробности някои от тях. В този вид и обем покриват напълно нуждите за 

популяризация на идеите от дисертацията и за критично рецензиране на най- 

важните от тях. 

 
5. Оценка на автореферата 

Авторефератът е оформен съгласно нормалните технически изисквания 

и отразява всички съществени моменти от представената дисертация. 

 
6. Критични бележки, препоръки и въпроси 

Много рядко се случва да не намирам начини да подобрявам писмен 

материал, но тази разработка е такъв случай. Представеният научен труд е 

изпълнен на най-високо равнище – включително академичния стил, 
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консистентната терминология, изчерпателността на проследяване на 

логическите разклонения, оформяне и структура. В този смисъл единственото 

ми предложение е представеният материал да се преведе на английски език и 

да се търси публикуването му през престижен издател. 

 
7. Заключение 

В заключение, считам че представената дисертация има 

достатъчно достойнства, които ми дават основание да препоръчам на 

уважаваното научно жури да присъди научна степен „доктор на науките“ 

професионално направление 3.8 Икономика; Икономика и управление 

(Индустрия) в СУ „Св. Климент Охридски“ на доц. д-р Антон Антонов 

Герунов за дисертационния труд на тема: „Автоматизирани подходи за 

управление на операционния риск“. 

 
 

 
София, Подпис: ……………………… 

01.09.2020 Ангел Ангелов Марчев 
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