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I. Кратки биографични данни за кандидата 
Г-н Владимир Ценков е роден на 9 декември 1976 г. в гр. Видин. 

През 2001 г. придобива образователната и квалификационна степен (ОКС) 

„Бакалавър”, през 2004 г. – ОКС „Магистър”, а през 2008 г. - 

образователната и научна степен „Доктор по икономика”. От 29 март 2010 

г. е асистент, а от 7 март 2011 г. - главен асистент към катедра „Финанси и 

отчетност” към ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград.  
 

II. Характеристика на научната и научно-приложната продукция на 
кандидата 

На рецензиране подлежат всички публикации, групирани по видове, 
както следва:  
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   Държава на публикуване 
Вид на 

публикацията 

Публикации Страници България 

(на български и 

английски език) 

Чужбина 

(на английски 

език) 

 Брой Брой Брой Страници Брой Страници 

Монографии 1 158 1 158 - - 

Учебници и 

учебни 

помагала 

 

1 

 

294 

 

1 

 

294 

 

- 

 

- 

Статии и 

студии 

7 178 3 90 4 88 

Доклади 10 112 8 90 2 22 

Общо 19 742 13 632 6 110 

 

Кандидатът представя достатъчна по обем научна продукция, която 
изцяло отговаря на профила на обявения конкурс. На първо място следва 
да се отбележи монографията “Пазарна ефективност на капиталовите 
пазари от Централна и Източна Европа” (Университетско издателство 
“Неофит Рилски”, ISBN 978-954-00-0131-9, 2017), рецензирана от две 
хабилитирани в същото научно направление лица.  

Изключително добро впечатление прави фактът, че двете 
самостоятелни студии и петте статии в съавторство са в индексирани 
издания (Journal of Economic Literature/EconLit, RePEc, EBSCO, SCOPUS и 

др.). Публикувани са 10 научни доклади (9 в съавторство, от които 4 на 
английски език, и един самостоятелен) на конференции с международно 
участие в България и в чужбина (Хърватска и Албания).  

Високите научни достойнства на публикациите обясняват 
значителния брой (19) цитирания, които атестират кандидата като познат 
изследовател не само у нас, но и сред научната общност в редица страни. 
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Гл. ас. д-р Вл. Ценков осъществява научно ръководство на трима 
докторанти, двама от които са защитили успешно дисертационните си 

трудове. Научен ръководител е на 112 дипломанти в ОКС “Бакалавър” и 

“Магистър” и е рецензирал 148 дипломни работи.  
Член е на редакционния екип на две списания („Journal of Science & 

Research” и “Икономика и управление”) и на международната академична 
комисия за рецензиране на разработки в Академичния конкурс „Д-р 
Иванка Петкова”, в който печели (декември 2012 г.) първа награда за 
научната разработка „Кризисни въздействия между развити и развиващи се 
капиталови пазари – по примера на държави от Централна и Източна 
Европа”. Членува в Съюза на учените в България и в Société Universitaire 

Européenne de Recherches Financières (SUERF) – The European Money and 

Finance Forum.  

Рецензирал е три статии за наши и една за чуждестранно научни 

списания. Участва в разработването на два проекта по конкурси от Фонда 
за научни изследвания (2010 и 2011 г.).  

Кандидатът води лекции по редица учебни дисциплини: 

„Застраховане”; „Международно застраховане”; „Финансов мениджмънт”; 
„Пазар на дериватни ценни книжа”; „Финансови инвестиции”; 

„Управление на риска” и „Глобална икономика”. Провежда семинарни 
занятия по дисциплините „Фондови борси” и „Международно 
застраховане” и практически занимания с докторанти от Стопански 

факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” към Лабораторията за иконометрични 

изследвания. Ръководи студенти за участие в ежегодните научни 
конференции във факултета.  

Участва в разработване на нови и актуализиране на действащи 
учебни планове на специалности от професионално направление 3.8. 

„Икономика” (“Финанси”, „Счетоводство и контрол”, “Финансово 
счетоводен мениджмънт” и “Международни икономически отношения”), а 



4 
 

така също в разработването на доклади за акредитиране и 

следакредитационен контрол на специалности в ОКС „Бакалавър”, ОКС 

„Магистър” и ОНС „Доктор” в същото професионално направление.  
Отговорник е по качеството на катедра „Финанси и отчетност” и 

одитор към Отдел „Оценяване и поддържане на качеството” на ЮЗУ „Н. 

Рилски”. Участва в подготовката и осъществяването на дейностите по 
осигуряване изпълнението на коригиращите действия след плановите 
одити на Стопанския факултет. Ангажира се като организатор и обучител 
в семинари по проблематиката на качеството.  

Има публикуван един самостоятелен учебник „Застрахователни 

отношения”.  
Осъществява тюторинг на 16 студенти по проект BG 051PO001-

3.3.07-0002 “Студентски практики”. 

 

III.  Основни приноси в научната, научно-приложната и преподавателска 
дейност на кандидата  

Съобразно приетите в ЮЗУ „Н. Рилски” вътрешни критерии, 

основните приноси на кандидата попадат в категорията „ Доказване с нови 
средства на съществени страни на вече съществуващи научни области, 
проблеми, теории, хипотези и др.” Те могат да се систематизират в 
няколко направления: 

Първо. Установени са количествени доказателства за отхвърляне на 
допусканията за пазарна ефективност според слабата форма на Хипотезата 
за ефективните капиталови пазари в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и 

в Югоизточна Европа (монография, с. 55-56; статии №№ 3, 4 и 5; студии 

№№ 1 и 2; доклади №№ 2, 9 и 10 от списъка на публикациите). 
Второ. Доказва се, че по отношение на капиталовите пазари от ЦИЕ 

Хипотезата за разделянето не се потвърждава, с изключение на българския 
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и румънския пазар само за предкризисния период (монография, с. 73-74; 

статии 3, 4 и 5; студии 1 и 2; доклади 2, 9 и 10). 

Трето. Констатира се нарушаване на пазарната ефективност на 
българската капиталова търговия (представена чрез индекса SOFIX), 

детерминирано не само от глобалната финансова криза от 2008 г., но и в 
контекста на връзката „развит-развиващ се пазар” (монография, с. 56-60; 

студия 1). 

Четвърто. Установява се, че въпреки формалното поставяне на 
капиталовите пазари от ЦИЕ в обща група, между тях не съществува 
необходимата вътрешна групираност, както по отношение на динамика на 
тяхната ефективност, така спрямо обвързаността им с развитите глобални 

пазари (монография, с. 88; студия 2). 

Пето. Аргументира се становището, че при директно сравняване 
между предкризисния и следкризисен период индексите на страните от 
ЦИЕ не представят подобрение на пазарната ефективност, независимо от 
степента на пазарното развитие (монография, с. 110; статия 3; доклад 9). 

Шесто. Въз основа на тестване на връзката „потребителско/бизнес 
доверие - динамика на капиталовите пазари от Югоизточна Европа” са 
направени изводи за нейната значимост (монография, с. 118-124; статия 4). 

Публикациите на кандидата са разработени на висок, ясен и логичен 

научен стил и са изцяло негово дело.  
 

IV. Критични бележки и препоръки 
1. Налице е известна небалансираност на изложението в 

монографичния труд – на фона на първите три (относително симетрични 

по обем) глави, четвъртата глава е само 7 страници, а петата (без 
обособени части) – 13 страници.  

2. С едно изключение, липсват учебници и учебни помагала по 
дисциплините, които кандидатът преподава.  
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3. Целесъобразно е той да се ангажира с по-малко на брой лекционни 

курсове.     
4. В публикациите се наблюдават повторения на постановки и 

изводи. 

V. Заключение 
Научното творчество и учебно-преподавателската дейност на 

кандидата отговарят на изискванията по обявения конкурс, поради което 
им давам положителна оценка и предлагам на уважаемите членове на 
научното жури да гласуват за избирането на гл. ас. д-р Владимир Емилов 
Ценков на академичната длъжност “Доцент” по професионално 
направление 3.8 “Икономика”/Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка/. 
 

 

 

12 октомври 2017 г.                              Рецензент: 
   Варна                                                                    (проф. д-р Стефан Вачков) 
 


