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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова,  

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София 

Член на Научното жури в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” в 

Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално 

направление 3.8. „Икономика” (Капиталови пенсии и финансов мениджмънт) за нуждите на 

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), конкурс обявен в ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 

г. 

Със Заповед № 127 от 30.05.2022 г. на Ректора на ВУЗФ, за утвърждаване на Научно жури 

за избор на „Професор” съм определена за член на Научното жури, а с решение на първото 

заседание на Научното жури съм ангажирана да изготвя становище по конкурса. 

 

1. Общо описание на представените материали  

Единствен кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” в Област 

на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8 

„Икономика” (Капиталови пенсии и финансов мениджмънт) за нуждите на ВУЗФ, конкурс 

обявен в ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., е доц. д-р Станислав Димитров. 

Представените от доц. д-р Станислав Димитров материали по конкурса включват всички 

необходими за процедурата документи. Те отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 

Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности на ВУЗФ. Документацията 

е прегледно и добросъвестно оформена. 

 

2. Обща характеристика на образователната, научната, научно-приложната и 

педагогическата дейност на кандидата  

Станислав Димитров е доцент във ВУЗФ в професионално направление 3.8 „Икономика” 

от 2013 г., като той започва работа във ВУЗФ от септември 2009 г.  

Той придобива образователната и научна степен (ОНС) „доктор” по научната специалност 

„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” от катедра „Финанси” на Университета за 

национално и световно стопанство (УНСС), София, през януари 2008 г. като защитава докторска 

дисертация на тема „Оценка на пенсионноосигурително дружество” под научното ръководство 

на проф. д.ик.н. Гочо Гочев. Той е магистър по специалност „Финанси” от УНСС и по време на 

обучението си на два пъти печели стипендия от Фондация „Отворено общество” (1997 и 1998 г.) 

и от Фондация „Атанас Буров” (1998 и 1999 г.).    
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Доц. д-р Станислав Димитров има много богата професионална практика във финансовата 

сфера. Професионалният си път той е започнал през февруари 1996 г. като финансов репортер 

във в. Пари, последователно той работи като финансов репортер и във в. Кеш и в. Капитал – до 

февруари 2001 г.  

От март 2001 г. до началото на 2005 г. той работи в Пенсионноосигурителна компания 

„Съгласие” АД последователно като директор дирекция „Маркетинг и реклама”, директор 

дирекция „Доброволен пенсионен фонд” и зам.-директор дирекция „Преки продажби”.  

От началото на 2005 г. до май 2009 г. той е главен изпълнителен директор на 

Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД. През този период той е член на 

Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 

осигуряване и е член на Съвета на директорите на OTP Pension Fund Ukraine. През 2007-2008 г. 

той иницира създаването на единствения активен фонд за професионални схеми в България – 

Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина”.  

От началото на 2011 г. и към момента той е изпълнителен директор, член на Съвета на 

директорите на Животозастрахователна компания „Съгласие” АД и представител на 

дружеството в Асоциацията на българските застрахователи.  

 

3. Учебна дейност на кандидата: лекции, учебници и учебни помагала, ръководство на 

докторанти и дипломанти 

Доц. д-р Станислав Димитров има много активна академична дейност като университетски 

преподавател. Към момента той има 4 разработени курсове и преподавани следните учебни 

дисциплини във ВУЗФ: „Финансов мениджмънт”; „Финансово бюджетиране и планиране”; 

„Управление на бизнес процесите в застраховането” и „Управление на финансовия риск”.  

В периода 2009-2022 г. той преподава и други учебни дисциплини като „Корпоративни 

финанси”, „Финансов анализ”, „Финанси за предприемачи”, „Инвестиционна политика на 

пенсионноосигурителен и здравноосигурителен фонд”, „Управление на пенсионноосигурително 

и здравноосигурително дружество”, „Осигурителни продукти и осигурителен пазар”, „Социално 

осигуряване” и „Управление на бизнес процесите в пенсионноосигурително и 

здравноосигурително дружество”. 

Доц. д-р Станислав Димитров е член на Академичния съвет, член на Съвета по докторски 

програми и програмен директор направление „Застраховане и пенсионно осигуряване“ на ВУЗФ 

Лаб. Член е и на Редакционната колегия и на Съвета по качество във ВУЗФ. 

От 2018 г. той е член на Научния съвет на Cross Border Benefits Alliance-Europe, Брюксел. 

Той участва в работата на Комисията по Животозастраховане, Икономическата и 

финансова комисия към Асоциацията на българските застрахователи.  
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Той е създател и ръководител на Клуб „Корпоративни финанси” във ВУЗФ, предназначен 

като дискусионен форум за студентите на ВУЗФ. Той е преминал през редица допълнителни 

квалификации и обучения, като: Management and Leadership Training, Gen Re Business School, 

Германия, август 2016 г.; Financial Modelling, Международен банков институт (МБИ), София, 

октомври-ноември 2014 г. 

Както се вижда, учебните лекционни курсове, които доц. д-р Станислав Димитров 

преподава, са изключително разнообразни, иновативни, модерни и значими за финансово-

икономическата теория и практика. Учебно-преподавателската му дейност и професионалната 

му практика са изключително активни и целенасочени. През 1999 г. той получава награда за 

цялостно отразяване на дейността по допълнително пенсионно осигуряване, присъдена от 

Центъра за икономическо развитие и Българската асоциация на дружествата за допълнително 

пенсионно осигуряване.  

Доц. д-р Станислав Димитров активно участва в организирането и провеждането на 

университетски и международни конференции. Инициатор е и е организатор на две 

международни конференции (2018 и 2020 г.), посветени на въпросите на PEPP (общоевропейски 

продукт за лично пенсионно осигуряване). Първата е с участието на EIOPA и КФН, като 

конференцията е част от програмата на Българското европредседателство.  

Той е преподавателят от ВУЗФ, който по традиция всяка година се включва най-активно 

като участник в Международната научна конференция на младите учени “Икономиката на 

България и Европейския съюз”, организирана ежегодно съвместно между УНСС и ВУЗФ.  

Доц. д-р Станислав Димитров е известен в академичната общност като много уважаван 

преподавател, който е силно ангажиран с учебно-преподавателския процес и е много сериозен в 

научноизследователската област. Аз споделям абсолютно същото мнение за неговата интензивна 

и отговорна академична преподавателска и научна работа. Той е научен ръководител на 

докторанти във ВУЗФ, един от които е успешно защитил, а трима се очаква да защитят успешно 

през 2022 г. 

 

4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата 

За участието в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по научното 

направление 3.8 „Икономика” (Капиталови пенсии и финансов мениджмънт) доц. д-р Станислав 

Димитров е представил следните научни публикации:  

 1 монография – „Персоналното пенсионно осигуряване като източник за 

увеличаване на пенсионното благосъстояние на населението в България и Европейския 

съюз”, Изд. на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, 2021 г.; 
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 1 книга, която също би следвало да се третира като монография – „Концептуални 

основи на оценката на пенсионноосигурително дружество”, Изд. на ВУЗФ „Св. Григорий 

Богослов”, 2022 г. (книга на основата на дисертационен труд за присъжане на научна 

степен „доктор по икономика”);  

 2 учебника – 1/ „Организация и управление на пенсионноосигурително 

дружество”, Изд. на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, 2012 г.; 2/ „Корпоративни финанси”, 

Изд. на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, 2010 г.; 

 1 студия – „Сравнение на спестяване в дългосрочни продукти в България – в 

контекста на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване, PEPP”, Изд. на 

ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, 2019 г., Годишник на Висшето училище по застраховане и 

финанси;  

 8 статии – 1/ „Limitations of the framework to address value for money risk in the 

European unit-linked market”, VUZF Review, 2022; 2/ „Pension tracking system application in 

Bulgaria”, сборник доклади /под печат/ от Седемнадесета международна научна 

конференция на младите учени “Икономиката на България и Европейския съюз: Иновации 

и трансформация”, 11.02.2022 г., УНСС; 3/ „Sustainable finance in the insurance and pensions 

sector”, Кръгла маса на тема Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането, 

26.11.2021 г., ВУЗФ и БФБ; 4/ „Development of the taxation of retirement products in 

Bulgaria”, VUZF Review, 2021; 5/ „Role of tax incentives for increase in personal pensions 

saving”, VUZF Review, 2021; 6/ „Влияние на кризите на финансовите пазари върху 

резултатите на капиталовите пенсионни фондове”, сборник доклади от Шестнадесета 

международна научна конференция на младите учени “Икономиката на България и 

Европейския съюз: Предизвикателството COVID-19”, 12.02.2021 г., УНСС; 7/ „Customers’ 

Expectations From Savings Products”, VUZF Review, 2021; 8/ “Integrration of Environmental, 

Social and Governance Principles in Pension Funds and Insurance Companies’ Activities”, сп. 

Пари и култура, бр. 1, 2020; 

 4 статии/студии/глави от колективни монографии – 1/ „Фазата на изплащане при 

универсалните пенсионни фондове в България”, в Колективна монография на тема: 

Икономиката на България и Европейския Съюз: Финанси, счетоводство, финансов контрол, 

Издателски комплекс – УНСС, 2022 г.; 2/ „The Basic PEPP – safe, transparent and cost-

efficient product”, Колективна монография “Pan-European personal pension product (PEPP) – 

Регламент и технически стандарти за пазарна реализация”, Фонд „Научни изследвания“ по 

Договор № КП-06-МНФ/13 от 24.09.2020 г., Изд. на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, 2020 

г.; 3/ „The Average Values of Pension System Parameters in Bulgaria,”, Колективна 

монография “Pan-European personal pension product (PEPP) – Регламент и технически 
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стандарти за пазарна реализация”, Фонд „Научни изследвания“ по Договор № КП-06-

МНФ/13 от 24.09.2020 г., Изд. на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, 2020 г.; 4/ „Състояние и 

развитие на 3-ти стълб на пенсионната система – капиталово осигуряване за доброволна 

пенсия”, Многотомник „Развитие на социалното осигуряване в Република България за 

периода 1990-2020 г. (състояние, проблеми и предизвикателства), Изд. на ВУЗФ „Св. 

Григорий Богослов”, 2021 г. 

Запознаването с представените научни трудове на доц. д-р Станислав Димитров в конкурса 

за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление 3.8 „Икономика” ми 

позволява да преценя, че кандидатът си поставя значими цели и задачи в своите научни 

изследвания, и успява да ги постигне чрез задълбочени анализи, проучвания и дискусии. Тезите, 

които той е формулирал в трудовете си, са потвърдени и емпирично доказани. Те са свързани с 

идентифициране и анализ на проблемите на пенсионното осигуряване, финансовия мениджмънт, 

капиталовите пенсии и пенсионноосигурителните дружества, и напълно съответстват на темата 

на конкурса.  

В изследванията си кандидатът е приложил богат и съвременен научноизследователски 

инструментариум, който води до постигане на много значими научни и практико-приложни 

резултати. Доц. Димитров несъмнено е много добре запознат с проблемите, които третира в 

своите научни изследвания, имайки предвид неговия богат професионален и академичен опит. 

Мога да подчертая значимостта на изследванията на кандидата, посветени на 

пенсионноосигурителната система и финансовите институции както в България, така и в ЕС, а 

така също и теорията и практиката на организацията и управлението на 

пенсионноосигурителните дружества. Интерес за мен представляват задълбочените анализи на 

същността, принципите, механизмите, процесите и обезпечеността на организацията и 

управлението на администратора на капиталови пенсионни фондове в България. Научните 

трудове на кандидата до голяма степен са с изявен емпирична и практико-приложна насоченост 

като авторовите тези са илюстрирани с множество таблици, графики и схеми. В учебниците на 

автора са включени и въпроси, които имат за цел да подпомогнат читателя за самоподготовка и 

да провокират интереса на читателя към по-нататъшни проучвания и търсения. 

Изследователската насоченост на публикуваната учебно-методическа литература и научни 

публикации на кандидата свидетелства за актуалност, задълбоченост и високо равнище на 

владеене на преподаваните от него учебни дисциплини. 

В научните публикации на доц. д-р Станислав Димитров са налице достатъчно 

доказателства и обосновки за реализирани научни и научно-приложни постижения, както в 

теоретико-методологичен аспект, така и в практико-приложната финансово-икономическа сфера. 

Той дава аргументирана обосновка на направените изводи и заключения, и формулира важни 
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препоръки за финансовата и икономическата практика и политика. Научните му постижения са 

значими за финансово-икономическата теория и практика в България, като се има предвид 

ценния опит и изводи, изведени от направените обстойни анализи от автора.  

Кандидатът преизпълнява приетите препоръчителни научни и наукометрични национални 

минимални изисквания. Общо 745 т. се установяват в приложената Справка за изпълнение на 

минималните национални критерии. Налице са 22 документирани цитирания на научното 

творчество на доц. д-р Станислав Димитров в научни издания. Общо 180 т. от цитирания са 

посочени в приложената Справка за изпълнение на минималните критерии.   

 

5. Лични впечатления от кандидата и критични бележки 

Лично познавам кандидата от дълги години и имам отлични впечатления за него в 

качеството му на изявен, сериозен и отговорен преподавател и изследовател. Доц. д-р Станислав 

Димитров е изтъкнат финансист, учен и преподавател, който показва висока научна експертност 

и познания по проблемите в областта на пенсионното осигуряване, допълнителните пенсионни 

фондове, капиталовите пенсии, корпоративните финанси, финансовия мениджмънт, 

финансовите пазари, персоналните пенсионни продукти и много други съвременни области на 

финансово-икономическата теория и практика. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От направения обстоен преглед на представените документи на доц. д-р Станислав 

Димитров установявам, че той отговаря на националните минимални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „професор” в областта на висшето образование 3. „Социални, стопански 

и правни науки“, професионално направление 3.8 „Икономика” (Капиталови пенсии и финансов 

мениджмънт). Всичко посочено по-горе ми дава основание да дам положителна оценка и да 

предложа на членовете на уважаемото Научно жури да гласуват за избирането на д-р 

Станислав Димитров на академичната длъжност „професор” по професионално 

направление 3.8 “Икономика” (Капиталови пенсии и финансов мениджмънт) във ВУЗФ. 

Неговата академична преподавателска и научноизследователска дейност несъмнено показват, че 

заемането му на академичната длъжност „професор” във ВУЗФ е напълно заслужено. 

 

 

20.06.2022 г.    Рецензент: ............................................. 

София    (проф. д-р Силвия Трифонова-Праматарова) 

 


