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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Стефан Симеонов, 
катедра „Финанси и кредит“, Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ - Свищов 
 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 
ДОЦЕНТ, обявен със заповед № 1782 от 31.08.2017 на ректора на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” по конкурс за ДОЦЕНТ, обявен в ДВ бр. 57 от 
14.07.2017г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академич-
ната дейност и продукция, представена от единствения участник в 
конкурса –  гл. ас. д-р Владимир Ценков 

 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

1. Научноизследователска дейност 
Научната работа на гл. ас. д-р Владимир Ценков се отличава с: 

избора на сериозна научна и науко-приложна проблематика; изследова-
телска последователност; иконометрична компетентност; методологична 
задълбоченост; емпирична представителност и издържана аргументираност 
на научните съждения и значимост на достигнатите резултати.  

Потвърждение за това са неговите научни публикации. На първо 
място се откроява монографичното изследване „ Пазарна ефективност на 

капиталовите пазари от Централна и Източна Европа“ , както и няколко 
статии отразяващи различни етапи от изследването по тази тема.  

Самостоятелни публикации: 1 монография, 1 учебник и 2 статии. 
Публикации в съавторство: 5 – статии и студии и 10 доклада от научни 
конференции. 

Важно е да се подчертае качествената страна на научните 
публикации, доказателство за която са и самите издания: реферирани 
Scopus и индексирани Google Scholar: International Journal of Contemporary 
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Economics and Administrative Sciences (2012); Money, Regulation and 

Growth, 2014; Икономически изследвания (2011 и 2015). 

Библиография - отличава се много добро познаване на публикациите, 
свързани с темата - както на български, така и на световни автор. 
Позоваването и цитирането отговарят на научната коректност. 

Авторство на учебна литература 
Авторството на учебник, озаглавен „Застрахователни отношения“ 

показва натрупания педагогически опит, дидактични умения и способности 
за самостоятелно развитие на учебен курс, при това в по-широкия обсег на 
научната специалност. 

 
2. Цитиране на научни изследвания с авторство на гл. ас. д-р 

Владимир Ценков 
Авторските публикации на д-р Ценков намират голям интерес и за 

сравнително кратките срокове от тяхното публикуване имат установено 
цитиране над 7 пъти, а трудовете в съавторство над 15 пъти. 

 
3.  Преподавателска работа, участие в проекти и други 

академични дейности 

Гл. ас. д-р Владимир Ценков има научено ръководство на двама 
докторанти, едната от които вече е приключила с успешна защита и в срок. 

Д-р Ценков участва в редакционен съвет на International Journal of 
Science and Research.  

Проведена е преподавателска мобилност по програма Erasmus в 
Орлеан, Франция.  

За последните пет години д-р Ценков участва в над 10 научни и 
образователни проекти. 

 

4. Възлагане и изготвяне на рецензии от кандидата – на лице са 
такива в реферирани издания.  
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II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 
представената за участие в конкурса творческа продукция 

Научноизследователската работа на д-р Ценков намира най-сериозен 
израз в неговия монографичен труд „ Пазарна ефективност на 

капиталовите пазари от централна и източна Европа” , в който са 
обобщени посочените по-горе статии. От гледна точка на авторския принос 
тези изследвания представляват едно изключително задълбочено, 
издържано и научно аргументирано приложение на световните научни 
постижения в практиката. Това тяхно значение не следва да бъде 
подценявано дори и в най-малка степен. Аргументирано са установени: 

- Ниска степен на валидност на хипотезата за ефективност на 
капиталовите пазари от Централна и Източна Европа;  

- По-ниска степен на ефективност на източноевропейските капиталови 
пазари спрямо централноевропейските;  

- Проявление на spillover ефекта и по-конкретно посоката на трансфер 
на негативни пазарни импулси – от развитите, към по-слабо 
развитите капиталови пазари; 

- Приоритетна зависимост на унгарския, чешкия и руския фондови 
индекси от немския DAX, независимо от периода – пред, кризисен 
или след кризисен; 

- Приоритетна зависимост на българския и румънския фондови 
индекси от DJIA особено през кризисния период; 

- За българския и румънския капиталови пазари - предразположеност 
към по-бързо и в по-голяма степен реагиране на негативни новини; 
както и следване на дългосрочни трендове в условията на криза; и 
т.н. 
Представените публикации имат и голяма полза и за обучението на 

студенти, тъй като в тях се демонстрира практическото приложение на 
иначе абстрактните концепции и сложните иконометрични модели. 

 
 

III. Критични бележки и препоръки - Не установявам критични 
констатации. 
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IV. Заключение 
На основата на предоставените материали, основните констатации по 

които са синтезирани по-горе е видно, че гл. ас. д-р Владимир Ценков 
напълно и убедително изпълнява всички необходими законови изисквания 
за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ по финанси и 
застраховане. 

Същевременно, е видно че преподавателската ангажираност в седем 

академични дисциплини, както и авторството на учебна литература на 
единствения кандидат отговарят на обективните потребности на катедрата 
от хабилитиран преподавател за осигуряване на преподаването в по-широк 
кръг финансови дисциплини, включително и в сферата на застраховането. 
Предвид последното, изненадва тясната конкретизация на научната 
специалност в обявата за настоящия конкурс. 

Уверен съм, че в качеството си на доцент д-р Владимир Ценков ще 
допринася още повече за конкурентния имидж на катедра „Финанси и 
отчетност“ при ЮЗУ „Неофит Рилски”, като един от най-добрите центрове 
за финансова наука у нас и за удовлетвореността на обучаваните студенти. 

 
 

V. Общо заключение 
Оценката ми за кандидатурата на гл. ас. д-р Владимир Ценков по 

всички качествени и количествени критерии е категорично положителна, 
и предлагам на членовете на научното жури да гласуват ЗА присъждането 
му на академичната длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление 3.8 
Икономика/Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Пазарна 
ефективност на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа). 

 

Дата: 13.10.2017 г.  
Член на журито: ………………………….. 

(Доц. д-р Стефан Симеонов) 


