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РЕЦЕНЗИЯ 

от д-р Боряна Цветанова Богданова – доцент в Стопанския факултет на СУ „Св. Кли-

мент Охридски“ 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“  

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 

професионално направление 3.8. Икономика (Приложение на изчислителните методи във 

финансите и икономиката (финансови кризи и финтех)). 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 30 от 15.04.2022 г. и в интернет-

страница на СУ „Св. Климент Охридски“ за нуждите на катедра „Статистика и иконометрия“ 

на Стопанския факултет, като кандидат участва д-р Деян Василев Радев, асистент към съща-

та катедра.  

1. Общо представяне на получените материали 

Със заповед № РД-38-275 от 06.06.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ 

съм определена за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната длъжност 

‘доцент’ в СУ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, про-

фесионално направление 3.8. Икономика (Приложение на изчислителните методи във фи-

нансите и икономиката (финансови кризи и финтех)), обявен за нуждите на катедра Статис-

тика и иконометрия към Стопанския факултет на СУ. 

За участие в обявения конкурс е подал документи ас. д-р Деян Василев Радев - единст-

вен кандидат.  

Представеният от д-р Радев комплект материали е в съответствие с Правилника за ус-

ловията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ 

„Св. Климент Охридски“, и включва следните документи: 

– автобиография; 

– извлечение от информационната система на НАЦИД;  

– дипломи за придобити магистърска и докторска степен в чужбина със съответния 

превод и легализация; 

– копие на трудов договор към СУ и служебна бележка от отдел „Човешки ресурси“ 

на СУ; 

– списък с всички публикувани или приети за публикуване научни трудове и такъв за 

целите на настоящия конкурс; 
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– справка от системата „Авторите“ на СУ; 

– справка за изпълнението на минималните национални изисквания по чл. 2б от 

ЗРАСРБ; 

– списък със забелязани цитирания в индексирани научни издания за периода 2020-

2021 г.; 

– справка за оригинални научни приноси;  

– текстовете на публикувани научни трудове и служебни бележки за приетите за 

публикуване научни трудове; 

– справка за показателите по чл. 112 (2) от Правилника за условията и реда за придо-

биване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ, подкрепена 

със съответния доказателствен материал; 

– резюмета на български и на английски език на научните трудове, приложени за це-

лите на настоящия конкурс; 

– копие от обява в ДВ; 

– заявление до Ректора на СУ за допускане до участие в текущия конкурс.  

Кандидатът д-р Деян Радев е приложил общо 5 публикувани или приети за публикуване на-

учни труда, от които 2 монографии, 2 студии и 1 глава от колективна монография. Всички 

приложени трудове се приемат за рецензиране и се отчитат при крайната оценка. Разпреде-

лението на научните трудове по съответни рубрики, в страната и в чужбина, е както следва 1 

монография и 1 студия в страната; 1 монография, 1 студия и 1 глава от колективна моногра-

фия в чужбина.  Представен е и документ във вид на извлечение от доклада за финансова 

стабилност на ЕЦБ от юни 2012 г., в който е приложен полезен измерител, базиран на автор-

ска разработка на д-р Радев. 

Предоставената документация е добре организирана и пълна. Нямам забележки по нея.  

2. Кратки биографични данни (на кандидата/-ите) 

Кандидатът завършва бакалавърската си степен в Стопанския факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“, след което придобива магистърска степен в Германия, Университет 

Констанц, където е отличен за най-добър във випуска. Разработва и защитава дисертацион-

ния си труд в Университет „Йохан Волфганг Гьоте“ (Франкфурт на Майн) на тема „Систе-

мен риск и заразяване в Европейския съюз“ под ръководството на проф. д-р Изабел Шнабел. 

Трудът му печели две поредни награди за най-добра дисертация в Германия. През следващи-

те години д-р Радев осъществява преподавателска, научно-изследователска и развойна дей-

ност в престижни университетски звена в Германия и в изследователски центрове и звена 
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към национални и международни банкови институции, включително Европейската Централ-

на Банка.  

През 2019 г. д-р Радев се завръща в България и практикува преподавателска и научно-

изследователска дейност в Стопанския факултет на СУ. Асистент е към катедра „Статистика 

и иконометрия“, изследовател R1 по ННП „Петър Берон и НИЕ“, а от февруари 2022 г. е изс-

ледовател и координатор към Асоциацията за цифрово евро.   

3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Оценка на учебно-педагогическа дейност 

Д-р Радев има солиден преподавателски опит в престижни западни университети, кой-

то пренася успешно и продължава активно да надгражда и развива в Стопанския факултет на 

СУ. Съгласно приложената документация – учебни планове и индивидуални отчети, канди-

датът води: 

• три лекционни курса в рамките на две магистърски програми (МП „Приложна 

иконометрия и икономическо моделиране“, МП „Финанси, инвестиции и фин-

тех“), един, от които е авторски („Финтех и е-банкиране“); 

• упражнения в рамките на МП „Финанси и банково дело“ и в бакалавърските 

програми „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“.  

Д-р Радев успешно прилага утвърдения в Стопанския факултет модел за сътрудничест-

во с бизнеса, като интегрира в часовете си гост-лекции на водещи професионалисти в пред-

метната област на четените от него лекции, както и работа по реални казуси. Той е и сред 

основните деятели по учредяването и развиването на партньорските отношения между Сто-

панския факултет на СУ и Българската Финтех Асоциация (БФА).  

Налице са и редица иновативни инициативи, включително извънкласни такива. Ще по-

соча две от тях, които считам за съществени нововъведения. Първата е хакатонът „From Zero 

to Fintech“, осъществяван съвместно с БФА. Втората е панел „Жените във финтех“, интегри-

ран в курса „Финтех и е-банкиране“. Заслужава похвала и фактът, че д-р Радев интегрира в 

учебното съдържание на част от четените от него лекционни курсове публикации в областта 

на икономиката и финансите във водещи международни издания.   

Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата 

Налице са пет публикувани или приети за публикуване научни труда: 
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• хабилитационен монографичен труд, издаден от Университетско издателство на 

СУ „Св. Климент Охридски“; 

• монографичен труд, издаден от Springer; 

• две студии, публикувани/приети за публикуване в издания, индексирани в 

SCOPUS/WoS, едното от които е с IF 0.792; 

• глава от колективна монография, под печат от Routlege-Giappichelli Publishing 

House. 

Хабилитационният монографичен труд „Economic Crises and Financial Contagion“ е с 

обем от 120 страници, 103 от които са основен текст, структуриран във въведение, 4 глави и 

заключителни думи. Първа глава предлага кратък преглед на литературата, посветена на те-

мата „финансово заразяване“. Прегледът е полезен и добре структуриран. Бих обърнала оба-

че внимание на факта, че в допълнение на прегледаните заглавия, са налице публикации на 

български автори в престижни международни индексирани издания, в които също са доку-

ментирани приноси в областта.   

Втората глава представя методическата рамка, адаптирана за измерването на наличие 

на финансово заразяване. В нея е налице методически принос, който стъпва на резултати от 

предходна публикация на кандидата. Изчерпателното изложение, поставено в подходящата 

структурна форма обособява допълнителен принос. Следващите две глави на монографичния 

труд представят изследователската рамка и резултати на проведени емпирични изследвания 

на изключително актуални теми. Резултатите са интересни и полезни, и във връзка с тях мо-

гат да се посочат достатъчно на брой научно-приложни приноси.  

Втората предоставена монография е с обем от 94 страници и е посветена на темата на 

измерване на систематичния риск през призмата на вероятностния подход. Отличителна ха-

рактеристика на този труд е глава 4, която обобщава и развива резултати, постигнати в ди-

сертационния труд на кандидата. Предложеният там измерител на крехкост е въведен в инс-

трументариума на ЕЦБ, а съгласно приложена от кандидата справка към настоящия момент 

тече процедура за въвеждане на негов авторския индикатор в оперативна употреба от Евро-

пейския механизъм за стабилност.  

В представените две студии концепцията за разпространение на финансова зараза се 

изследва в два актуални контекста – фактори за пренос на финансов шок от банка-майка към 

дъщерно дружество и роля на регулациите, свързани с банковата ликвидност върху преноса 

на дългови шокове. За целта е използван изключително богат набор от данни, който осигуря-
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ва сериозен и многокомпонентен анализ на специфични аспекти на предмета на изследване. 

Налице са оригинални авторски приноси, които са основание за по-доброто разбиране на 

темата за финансово заразяване.  

Последният представен за целите на текущия конкурс труд попада в изключително ак-

туално тематично направление - цифровото евро. Това е една нова и перспективна изследо-

вателска област, която има нужда от натрупване на изследователски резултати като тези, 

документирани в приложения текст.  

Цялостно считам, че трудовете, които д-р Радев е приложил към кандидатурата си, съ-

държат достатъчно сериозни приноси в изследваните предметни области. Допълнителна те-

жест на кандидатурата добавят резултатите от справката със забелязани цитирания, а също и 

практическото изполване на негови авторски резултати от ЕЦБ. Заслужава внимание и фак-

тът, че от 2019 г. до момента кандидатът работи по научно-изследователски проекти – два 

проекта към вътрешни грантове на СУ „Св. Климент Охридски“ и проект към спечелен кон-

курс за финансиране по национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“.  

4. Критични забележки и препоръки  

Към всяка кандидатура могат да бъдат отправени критични бележки и настоящата та-

кава не е изключение. Имам някои критични бележки и препоръки, които ще споделя в ли-

чен порядък с кандидата. Следва да се вземе под внимание, че те не намаляват по никакъв 

начин достойнствата и приносите на кандидатурата на ас. д-р Деян Радев.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на всичко гореизложено намирам за основателно да дам своята положи-

телна оценка и да препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до Факул-

тетния съвет на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за избор на ас. д-р Де-

ян Василев Радев на академичната длъжност „доцент“ в СУ „Св. Климент Охридски“ по 

професионално направление 3.8. Икономика (Приложение на изчислителните методи във 

финансите и икономиката (финансови кризи и финтех)).  

 

25.08.2022 г.    Рецензент: ............................................. 

    доц. д-р Боряна Богданова 
(ак. дл. н. ст. име фамилия)  
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