
 

Югозападен университет „Неофит Рилски” 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от доц. д-р Любомир Борисов Георгиев,член на научно жури в конкурс за 
заеманена академичната длъжност „доцент” по научната специалност 

„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” 
(Пазарна ефективност на капиталовите пазари от Централна и Източна 

Европа), обявен от Югозападен университет „Н. Рилски” - 
гр. Благоевград в ДВ, бр. 57/14.07.2017 г., 

с участник гл. ас. д-р Владимир Емилов Ценков 
 

На основание Заповед № 1782/31.08.2017 г. на Ректора на 
Югозападния университет „Н. Рилски” представям настоящето становище по 
процедурата за оценяване на д-р Владимир Ценков - единствен кандидат по 
конкурса. Становището е изготвено в съответствие с изискванията на Закона 
за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и 
Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ). 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 
кандидата  

Конкурсът за заемане на академичната длъжност “доцент” е обявен за 
нуждите на катедра “Финанси и отчетност” при ЮЗУ „Н. Рилски” - гр. 
Благоевград.  

Кандидатът гл. ас. Владимир Ценков придобива образователната и 
научна степен “доктор” през 2008 г. по научна специалност 05.02.05 след 
успешна защита на дисертационен труд. Д-р Ценков е редовен преподавател 
на основен трудов договор в катедра “Финанси и отчетност” при ЮЗУ „Н. 
Рилски” - гр. Благоевград от 2010 г. Последователно заема академичните 
длъжности асистент (2010 - 2011 г.), и главен асистент – от 2011 г. досега.  

За участие в конкурса д-р Вл. Ценков е представил публикуван 
монографичeн труд на тема: “Пазарна ефективност на капиталовите 
пазари от Централна и Източна Европа”. Освен посочения монографичен 
труд, д-р Владимир Ценков е представил и 18 други научноизследователски 
публикации, част от които могат да се използват и в учебния процес. 
Повечето от тях като тематика са свързани с ефективността и развитието на 
капиталовите пазари от ЦИЕ.  

Групирани по видове, представените публикации са както следва:  

• 2 монографии - разработени самостоятелно;  

• 2 студии - разработени самостоятелно; 

• 5 научни статии - разработени в съавторство; 



• 10 доклада от научни форуми, от които един разработен 
самостоятелно и девет в съавторство; 

По-внимателното запознаване с представените трудове ми дава 
основание да констатирам, че научното развитие на гл. ас Вл. Ценков през 
последните години се характеризира с приемственост и последователност. 
Проблеми, които той разработва в редица от своите публикации  – студии, 
статии и научни доклади, намират по-нататъшно и много по-всеобхватно 
развитие в монографичния труд „Пазарна ефективност на капиталовите 
пазари от Централна и Източна Европа”.  

Всички представени трудове са публикувани в периода след защитата 
на докторската дисертация. Общият поглед върху представената по конкурса 
научна продукция показва, че в нея присъства цялото възможно 
разнообразие от научни и научно-приложни разработки, както и такива, 
предназначени за учебния процес. В своето единство тя покрива 
съдържателно обявения конкурс по научната специалност 05.02.05 
„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка”.  

Относно научно-приложната продукция на кандидата специално 
следва да се отбележи:  

• 9 от научните творби са публикувани на английски език, от които 
6 в чужбина; 

• основни публикации на д-р Ценков са цитирани 19 пъти за 
последните 5 години главно в реферирани и индексирани 
списания;   

• голямата активност на кандидата в разработването на проекти с 
научно-приложен характер  (1 участие в международен проект, 2 
участия в проекти с национален характер и 6 – в проекти по 
Наредба 9). 

Гл. ас. д-р Владимир Ценков има висока учебна заетост като 
академичен преподавател, която е както в ОКС „Бакалавър”, така и в ОКС 
„Магистър”. По-конкретно, д-р Ценков преподава следните учебни 
дисциплини в ЮЗУ „Н. Рилски”: „ Финансови инвестиции”, „ Пазар на 
дериватни ценни книжа”, "Управление на риска", "Финансов мениджмънт", 
„Основи на застраховането”, „ Застраховане”, „ Международно застраховане” 
и „Глобална икономика”. 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 
представената за участие в конкурса творческа продукция 

Съдържащите се в монографичния и в другите трудове научни и 
научно-приложни приноси са изведени от автора на основата на техните 
съставни части и следва да подчертаем, че действително се съдържат в тях. 
По-конкретно, те са свързани с извеждането на доказателства, че: 



• капиталовите пазари в страните от ЦИЕ, както и от ЮИЕ не се 
характеризират със слаба форма на пазарна ефективност; 
• „Хипотезата за разделянето” не се потвърждава за капиталовите 
пазари от ЦИЕ; 

• ефективността на капиталовите пазари от ЦИЕ, както нивата на 
информационна асиметрия са детерминирани от въздействието на 
водещи развити пазари. В този контекст, капиталовият  пазар в 
България е по-предразположен за въздействие от щатския индекс 
DJIA, отколкото от тези в ЕС (като например немския DAX); 

• капиталовите пазари в страните от ЦИЕ не са хомогенни, а 
съществува вътрешна групираност, както по отношение на пазарната 
им ефективност, така и спрямо обвързаността им с развитите глобални 
пазари. 
Научните приноси на гл. ас. д-р Вл. Ценков в монографичния и 

останалите трудове могат да се оценят като обогатяване и разширяване на 
научното знание, в т.ч. формулиране на агрументирани изводи на основата 
на известни теоретико-приложни подходи с цел използването им за 
решаването на конкретни проблеми, свързани с по-нататъшното развитие на 
капиталовия пазар в България. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Направеният анализ на квалификацията, учебната и 

научноизследователската дейности на д-р Владимир Емилов Ценков 
показва, че са изпълнени всички изисквания на чл. 24 и 27 от ЗРАСРБ и 
чл. 53 и 57а от ППЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност 
“ доцент”, а именно: 

1) Има придобита образователна и научна степен “доктор” от 2008 г. 
2) Има достатъчен преподавателски стаж – заемал е академичните 

длъжности “асистент” и “главен асистент” повече от изискуемите 
като минимум две години.  

3) Представен е публикуван монографичен труд с висока научна и 
научно-приложна стойност. 

4) Участва активно в учебния процес – изнася лекционни курсве и 
води семинарни занятия по редица учебни дисциплини в ОКС 
“Бакалавър” и ОКС “Магистър”.  

5) Представени са и достатъчен брой други публикации извън 
монографичния труд – 18, както и участия в 1 международен и 8 
национални научноизследователски проекта, което определено 
разкрива творческия потенциал на кандидата. 

 



Всичко това ми дава основание да дам “положителна оценка” и да 
гласувам “ЗА” избирането на д-р Владимир Емилов Ценков за заемане на 
академичната длъжност “доцент” по професионално направление 3.8 
“Икономика” и научна специалност „Финанси, парично обръщение, 
кредит и застраховка” (Пазарна ефективност на капиталовите пазари от 
Централна и Източна Европа). 

 
 
13. 10. 2017 г.   Подпис: 
Гр. Варна       (доц. д-р Любомир Б. Георгиев) 

 


