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 № 38 от 15.03.2021 г.
относно
научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и
продукцията, представена от проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова във връзка с
участието и 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 кандидатката проф. д-р Виржиния Желязкова
е приложила общо 14 броя научни публикации след защитата на академична длъжност
„професор“ от които 1 студия, 1 монография и 12 статии.
Дисертаɰионниɹт труд се състои от 297 страници, от които 277 страници основен
текст и 18 страници приложения. В основния текст се съдържат 7 броя фигури и 13 броя
таблици. Използваната литература обхваща 158 броя източници и интернет сайтове.
Предадените материали включват:
1. Автореферат ОНС Доктор
2. Автореферат на дисертационен труд за степен „Доктор на науките‘
3. Диплома за ОНС Доктор
4. Дисертационен труд на тема „Управление на банковите рискове при прехода към
кръгова
икономика“ за степен „Доктор на науките“.
5. Отзив „Българска фондова борса“.
6. Отзив „Пощенска банка“
8. Резюмета на публикациите
9. Справка за цитиранията.
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10. Справка национални минимални изисквания
11. Автобиография.
12. Отзив от БФБ
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 проф. д-р Виржиния Желязкова е
видно, че научните и публикации са от областта на обявения конкурс..
Представения дисертационен труд на проф. д-р Виржиния Желязкова е посветен
измененията, които настъпват в бизнес средата в резултат от климатичните и
екологичните промени и някои финансови измерения на възприетия от редица държави
курс на преход от линеен икономически модел към кръгов. 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 изграждането на математически модел за оценка на екологичния и социалния
риск в кредитирането, който да помогне за управлението на тези нови рискове.
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 принципно изграждане на теория.
В разработката се подчертава, че. към момента в областта на счетоводното
отчитане и на финансовата отчетност не съществуват ясни, задължителни за всички
икономически субекти, правила за записване и проследяване на аспектите на кръговата
икономика. Това води до трудности както при проследяването на тенденциите на
фирмено равнище, така и при формирането на държавна статистика по тези въпроси,
което от своя страна неимоверно затруднява управлението на процеса. Без тяхното
стандартизиране на практика е невъзможно банките да проследяват действията на своите
клиенти по опазването на околната среда и оттам – да оценяват адекватно рисковете при
кредитирането, пред които се изправят. Наличието на ясна методология за отчитането на
екологичните рискове на техните клиенти е от съществено значение за трансформацията
на начина, по който банките оперират.
Дисертационният труд определено притежава редица достойнства, които го
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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 проф. д-р Виржиния Желязковаса идентифицирани общо шест
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 проф. д-р
Виржиния Желязкова. Бих искал да акцентирам върху факта, виден от представената
автобиография на проф. д-р Виржиния Желязкова, че тя е натрупала завиден опит в
преподаването

на

разнообразни

дисциплини,

като

„Кръгова

икономика“,

„Международни финанси“, „Управление на финансовия риск“, „Финансиране на
външнотърговски сделки“, „Методология и методика на научните изследвания“,
„Екологичен и социален риск в инвестиционния процес“, „Банков мениджмънт“,
„Вътрешнобанков контрол“, „Банкови продукти и банков пазар“, „Международни
финансови организации.
В резултат включително и на тази изключителна интензивност в преподаването
тя е имала възможността, както да идентифицира редица реални проблеми на
разглежданата проблематика, така и да ги анализира задълбочено.
Освен това прави впечатление сериозният опит, който проф. д-р Виржиния
Желязкова притежава от практиката, като Ръководител на следните проекти: Програма
за опазване на околната среда – финансова инициатива (UNEP FI) – представител на
Пощенска банка в Програмата. Представлява банката в UNEP FI и участва в изготвянето
на секторни изследвания, методологии и политики в рамките на UNEP FI. Европейска
комисия, Брюксел, Група за енергийна ефективност на финансовите институции (Energy
Efficiency Financial Institutions Group, EEFIG) представител на Пощенска банка в
Групата. Представлява банката и участва в разработването и тестването на методологии
за оценка на рисковете за банките при финансирането на проекти, свързани с
енергийната ефективност. ООН, Работна група за разработване на методология за
мониторинг и оценка на изпълнението на критериите за банките, заложени в Принципите
за отговорно банкиране (Collective Progress Monitoring and Evaluation Working Group
under the Principles for Responsible Banking). Представлява банката и участва в
изготвянето на методологии и анализи за отчитане на климатичните промени върху
дейността на банковия сектор – под формата на нови рискове и възможности за
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иновативни продукти. Европейска комисия, Брюксел. Тя е и национално контактно лице
по финансовите въпроси на програма „Хоризонт 2020“ за България. Представлява
България в процеса на изработването на европейските политики за финансиране на
научни проекти в рамките на програмата. Освен това проф. Д-р Виржиния Желязкова
координатор по екологичните и социални въпроси в Eurobank Bulgaria (Централно
управление)
Този опит е допринесъл за формирането и като задълбочен професионалист и
придава завършеност на профила и 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 проф. д-р Виржиния
Желязкова 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 проф. д-р Виржиния Желязкова
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 проф. д-р Виржиния Желязкова се е утвърдила, като
сериозен учен, преподавател и професионалист. Придобиването на научна степен
„доктор на науките“ е напълно естествена част от неиното израстване.
Кандидатката в процедурата е представила достатъчен брой научни трудове,
публикувани след материалите, използвани при придобиването на академична длъжност
„професор“. 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, научно-приложни и приложни приноси,
намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното
жури да изготви доклад за присъждането на проф. д-р Виржиния Желязкова научна
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степен „доктор на науките“ 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално
направление 3.8. „Икономика“ във ВУЗФ
14.04.2021 г.
гр. София

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