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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов, ФИСН – ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 
за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

на Софийски университет „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", като единствен кандидат участва ас. д-р Деян Ва-

силев Радев. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидатите 

 

Със заповед РД 38-275 от 06.06.2022 г. на Ректора на Софийски университет „Св. Кли-

мент Охридски“ (СУ) съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на ака-

демичната длъжност “доцент” в СУ по област на висше образование 3. Социални, стопанс-

ки и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Приложение на изчислител-

ните методи във финансите и икономиката (финансови кризи и финтех)), обявен за нуж-

дите на Стопански факултет. 

За участие в обявения конкурс е подали документи един кандидат – ас. д-р Деян Ва-

силев Радев, преподавател в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. 

Д-р Радев защитава докторска степен по Икономика в Университет „Йохан Волфганг 

Гьоте“, Франкфурт на Майн, Германия през 2013 г., като изследванията му привличат вни-

мание и са оценени изключително високо. Кандидатът има продължителен професионален и 

академичен опит, участва, като консултант и изследовател в редица инициативи и научни 

програми. Научно-изследователските интереси на д-р Деян Радев са в областта на анализ и 

оценка на риска, финансови пазари и кризи. Представеният от кандидата комплект материа-

ли е в пълно съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на СУ „Св. Кли-
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мент Охридски“. Включени са необходимите документи и доказателства за научната, препо-

давателска и професионална дейност на кандидата. 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидатите 

 

Д-р Деян Василев Радев е приложил списък с общо16 научни труда, от които за участие 

в конкурса са подробно обозначени 5 – 2 монографии; 2 публикации в списания индексирани 

в Scopus и/или Web of Science; 1 глава в книга/колективна монография. Изброените научни 

трудове се приемат за рецензиране, като за публикациите под печат са представени докумен-

ти, че са приети в съответните издания. Научните трудове са в реномирани международни 

издания и са на английски език. Специфичен интерес представляват научните резултати в 

публикация № 2, които доразвиват идеите и резултатите от дисертационния труд на докто-

ранта. Публикация № 5 разглежда много актуален и важен проблем и според мен може да 

бъде в основата на поредица от бъдещи изследвания. 

Кандидатът д-р Радев е представил доказателства за 5 цитирания на публикации от 

чуждестранни автори, като всички са в издания индексирани в Scopus и/или Web Of Science. 

Няма общи автори между цитираните и цитиращите публикации, което е основание посоче-

ните цитирания да бъдат приети. 

Д-р Радев е представил информация за участие в седем изследователски проекта, в Бъл-

гария и Германия. Пет от проектите са приключили успешно, а два от тях се изпълняват и 

към момента. 

Преподавателският и изследователски опит на кандидата в България започва през 2019 

г. и продължава до момента в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. Изследователските интереси и научни публикации на д-р Радев са в областта на 

обявения конкурс. Постигнатите от него научни резултати и тяхната оценка изразена чрез 

забелязаните цитирания отговарят на минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

Няма установено плагиатство или некоректно използване на литературни източници в 

представените от кандидата д-р Деян Радев материали. 

 

 

3. Критични забележки и препоръки 

 

Към кандидатът могат да бъдат отправени следните препоръки: 
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- да създаде предпоставки, по-голяма част от научните му резултати да бъдат включени 

в учебния процес, под формата на достъпни за студентите електронни ресурси и 

учебни материали; 

- да адаптира своите монографични изследвания, така че да бъдат използвани активно в 

процеса на обучение; 

- да акцентира в още по-голяма степен върху връзката между неговите научни изслед-

вания и развитието на финансовите технологии. 

 

Посочените препоръки не елиминират приносите и ползите от научната и преподава-

телска работа на кандидатите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Документите и материалите, представени от д-р Деян Радев отговарят на изисквания 

на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника 

за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Тематиката на представените публикации и връзката им с обявения конкурс за заемане 

на академична длъжност, участието на д-р Радев в научноизследователски проекти, препода-

вателската му дейност и показаните доказателства за успешно реализирани професионални 

ангажименти ми дават основание да препоръчам на Научното жури да изготви доклад-

предложение до Факултетния съвет на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

за избор на ас. д-р Деян Василев Радев на академичната длъжност „доцент“ в СУ „Св. Кли-

мент Охридски“ по професионално направление 3.8 Икономика (Приложение на изчисли-

телните методи във финансите и икономиката (финансови кризи и финтех)). 

 

22.08.2022 г.   Изготвил становището: .................................. 

гр. Пловдив         /проф. д-р Станимир Иванов Кабаиванов/ 

 


