СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Радостин Вазов от Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ), определен за член на научното жури със заповед на
Ректора на Висшето училище по застраховане и финанси № 389 от
26.11.2020
относно
научната, научно-приложната и професионално-академичната
дейност и продукцията, представена от доц. д-р Красимир Тодоров във
връзка с участието му в процедура за придобиване на научна степен
„доктор на науките“ в област на висшето образование 3. „Социални,
стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“

1. Общо представяне на получените материали
За целите на настоящата процедура кандидатът доц. д-р Красимир
Тодоров е приложил общо 9 броя научни публикации след защитата на
академична длъжност „доцент“ от които 2 монографии, 7 броя
самостоятелни научни публикации, от които 3 броя на английски език.
Представената от кандидата документация се характеризира с пълнота и
нагледно структуриране.
2. Обща характеристика на дейността на кандидата
От справката за научно-приложната дейност на доц. д-р Красимир
Тодоров е видно, че научните му публикации са от областта на обявения
конкурс..
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Представения дисертационен труд на доц. д-р Красимир Тодоров е
посветен на изграждането на концептуален модел на стратегическа
йерархия и неговото отражение върху финансовите резултати - приложен в
автомобилната индустрия в България в контекста на европейската практика.
Това е тема, която се отличава с изключителна актуалност в съвременните
условия на бързо променяща се среда, поставяща редица сериозни
предизвикателства пред всички отрасли в икономиката.
В дисертацията е предоставен достатъчно солиден теоретичен
фундамент, който да позволи на оперативната стратегия да бъде
позиционирана на отделно обособено стратегическо ниво, наред с
корпоративната и бизнес стратегия. Оперативната стратегия притежава
основополагащи се теоретични принципи и концепции, подобни на тези,
които са валидни и за двата вида стратегии.
Предложената теоретична рамка на новаторския концептуален модел
удовлетворява всички критерии за една “добра” теория, въз основа на
теоретичния подход на Джон Уейкър за принципно изграждане на теория.
В разработката се подчертава, че в зависимост от местоположението
на бизнеса и гледната точка на мениджмънта, който го управлява,
новаторския стратегически модел изпълнява различна роля. През призмата
на главните изпълнителни директори на глобалните централи, които ясно са
формулирали корпоративните и бизнес цели, на мениджмънта, управляващ
бизнеса на локално ниво, (в частност България), са поверили единствено
изпълнението на оперативната стратегия. За последния, виждайки
„голямата картина на бизнеса“, остава неудовлетворението, че не участва
във формирането на корпоративната и бизнес стратегия, а е принуден да
прилага единствено голямата оперативна стратегия на местно ниво. От
друга страна, за част от същия този мениджмънт обаче, глобалната
оперативна стратегия се явява корпоративна такава, като следва да се
дефинира адаптирана нова бизнес и съответно нова оперативна стратегия.
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Дисертационният труд определено притежава редица достойнства,
които го правят полезно четиво на само за студентите, които изучават
проблемите на съвременната управленска наука, но и за много широк кръг
от читатели.

3. Приноси (научни, научно-приложни, приложни)
В научната разработка на доц. д-р Красимир Тодоров са
идентифицирани общо три броя приноси. Приемам с убеденост тези
приноси по начина, по който са дефинирани, като смятам, че те напълно
отговарят на качествата на научните трудове на доц. д-р Красимир Тодоров.
Бих искал да акцентирам върху факта, виден от представената
автобиография на доц. д-р Красимир Тодоров, че той е натрупал завиден
опит в преподаването на разнообразни дисциплини, като „Стратегически
мениджмънт“, „Финанси“, „Управленско счетоводство“; „Мениджмънт“ и
„Оперативен мениджмънт“.
В резултат включително и на тази изключителна интензивност в
преподаването той е имал възможността, както да идентифицира редица
реални проблеми на разглежданата проблематика, така и да ги анализира
задълбочено.
Освен това прави впечатление сериозният опит, който доц. д-р
Красимир Тодоров притежава от практиката, като Ръководител на следните
проекти: Корпоративно отделяне на бизнес дейности между търговски и
дистрибуторски компании TOYOTA и LEXUS в България (2006).
Инвестиционен проект за 12 милиона EURO за изграждане на
представителство на TOYOTA и LEXUS в София (2007), в рамките на
бюджета и одитиран с оценка A; Изготвяне на инвестиционен проект за
придобиване на най-големия независим дилър на TOYOTA в Букурещ
(2008) - представен и приет в Изпълнителния съвет на директорите на
групата; Преструктуриране (намаляване на размера) на бизнеса на дребно
3

на TOYOTA и LEXUS (2012-2013 г.) - постигнати целеви финансови
резултати; Изработване и прилагане на корпоративна и бизнес стратегия на
CARIO (2015) - постигнат годишен ръст от 17% YOY. Изработване и
прилагане на бизнес стратегия на FCC България (2018) - одобрена от
Надзорния съвет; Изготвяне на сегментен анализ за българския пазар за
управление на отпадъците (2019) - одобрен от Надзорния съвет.
Този опит е допринесъл за формирането му като задълбочен
професионалист и придава завършеност на профила му като човек, който
много успешно съчетава научната и преподавателската дейност с
практиката в реална бизнес среда.

4. Критични забележки и препоръки
Нямам съществени критични забележки. Бих препоръчал на доц. д-р
Красимир Тодоров да продължава да се стреми да съчетава академичната и
практическата дейност и да развива знанията и опита си и под формата на
задълбочени научни изследвания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Документите и материалите, представени от доц. д-р Красимир
Тодоров отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за
неговото прилагане. Без съмнение през годините на своето развитие доц. др Красимир Тодоров се е утвърдил като сериозен учен, преподавател и
професионалист. Придобиването на научна степен „доктор на науките“ е
напълно естествена част от неговото израстване.
Кандидатът в процедурата е представил достатъчен брой научни
трудове, публикувани след материалите, използвани при придобиването на
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академична длъжност „доцент“. Трудовете се отличават с безспорни
оригинални научни и приложни приноси.
След запознаване с представените

материали и научни трудове,

анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научноприложни и приложни приноси, намирам за основателно да дам своята
положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да изготви доклад
за присъждането на доц. д-р Красимир Тодоров научна степен „доктор на
науките“ 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално
направление 3.8. „Икономика“ във ВУЗФ
14.01.2021 г.
гр. София

Изготвил становището:
(доц. д-р Радостин Вазов)
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