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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Олимпия Йорданова Ведър-Величкова  

Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Стопански факултет,  

Катедра „Стопанско управление“ 

 

по материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор“ на Висшето училище по застраховане и финанси 

 

Научна област Социални, стопански и правни науки 

Професионално направление 3.7. Администрация и управление 

 

В конкурса за професор, обявен в Държавен вестник, бр. 22 от 18.03.2022 г. и в интернет-

страницата на висшето училище, като единствен кандидат участва доц. д. н. Красимир То-

доров Тодоров от ВУЗФ. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

  

 Със заповед № 125 от 30 май 2022 г. на Ректора на Висшето училище по застраховане 

и финанси съм определена за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната 

длъжност „професор“ във ВУЗФ в научна област Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.7. „Администрация и управление (Стратегическо управление 

и оперативен мениджмънт)”.  

 Представеният от доц. д. н. Красимир Тодоров комплект материали на електронен 

носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ВУЗФ и 

включва всички необходими документи, съгласно чл. 34, ал. 2 от ПУРЗАДВУЗФ. Тъй като е 

щатен преподавател във ВУЗФ, кандидатът е представил и справка, че след заемането на 

академичната длъжност „доцент“ има пет публикации в Годишника на ВУЗФ и е участвал с 

три доклада в конференции, организирани от висшето училище. 

Кандидатът, доц. Тодоров, има две магистърски степени – по Счетоводство и анализ и 

по Бизнес администрация, има докторска степен по икономика (2005 г.) и е доктор на науки-

те по икономика (2021 г.). Заема академичната длъжност „доцент“ в ПН 3.7. Администрация 

и управление (Стратегическо управление и бизнес моделиране) във ВУЗФ от 2018 г.  

Видно от представените документи, доц. Тодоров има богат преподавателски, научен 

и професионален опит във връзка с обявения конкурс.  
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2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 

Оценка на учебно-педагогическата дейност 

Първоначално в сферата на финансите и счетоводството, а по-късно и в сферата на 

стратегическото управление, доц. Тодоров има над 10 (десет) години преподавателски 

опит. Към момента той е преподавател по 5 магистърски и 5 бакалавърски дисциплини (3 от 

бакалавърските – на английски език) във ВУЗФ. Всички те са пряко свързани с тематиката на 

обявения конкурс – стратегическо управление и оперативен мениджмънт. Доц. Тодоров е 

бил ръководител на един успешно защитил докторант (2021) и е бил научен ръководител на 

три студентски доклада, представени на студентски научни конференции. Няма предоставе-

ни данни относно научно ръководство на дипломанти. 

 

Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата, вкл. приноси 

Доц. д. н. Красимир Тодоров напълно покрива и надхвърля изискуемите равнища 

за наукометрични показатели, необходими за заемане на академичната длъжност „профе-

сор“.  

За участие в конкурса кандидатът е приложил общо 8 (осем) научни труда, публику-

вани след присъждането на научната степен „доктор на науките“: хабилитационен труд – 

монография, една книга, една студия, една глава от колективна монография и четири статии 

и доклади (студията и едната статия са под печат, за което са представени служебни бележ-

ки). За по-малко от година и половина (от февруари 2021 до момента), това е сериозна науч-

на продукция.  

Всички научни трудове са публикувани в страната.  

Всички представени текстове се приемат за рецензиране. 

 

Книгата „Концептуален модел на стратегическата йерархия, приложен в автомобил-

ната индустрия“ е издадена на базата на защитения дисертационен труд за присъждане на 

научната степен „доктор на науките“. Напълно подкрепям приносните моменти, които кан-

дидатът сам е формулирал в документите си, като специално държа да обърна внимание на 

новаторския стратегически модел за достигане на устойчиво конкурентно предимство, който 

може да се оцени като научен принос.  

Своеобразно продължение и развитие на този модел виждаме в депозирания хабили-

тационен труд – монография „Хигиена на стратегическото мислене“. Той определено зас-

лужава висока оценка. Като се започне от интересното и нетрадиционно заглавие, мине се 
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през умелото представяне на множество „класически“ и „модерни“ автори и изясняването на 

съвременните функционални, международни, а от там и глобални стратегии, доц. Тодоров 

стига до развиването на идеята за конкурентното стратегическо мислене. Тя не е принципно 

нова, но не е и широко разработена теоретично и почти не е застъпена в нашата реална прак-

тика. В този смисъл монографията има сериозен научно-изследователски принос – детайлен 

анализ и систематизация на различните стратегии, вкл. в международен и глобален аспект и 

открояване на логичната последователност на разсъжденията относно необходимите страте-

гически действия, която доц. Тодоров нарича „хигиена на стратегическото мислене“. От дру-

га страна приносът е и практически – един нов поглед върху стратегическите въпроси на 

съвременното развитие, а може да бъде и академично-преподавателски, ако се използва като 

учебно помагало или ако прерасне в същински учебник. 

Студията (под печат) „Стратегия за икономическо развитие на България“ заслужава 

специално внимание. Авторът си поставя за цел чрез анализ и открояване на силните и сла-

бите места на основни стратегически документи да предложи нова конструкция за икономи-

ческото развитие на страната ни. Отново можем да откроим приемствеността, развитието и 

надграждането на постановките спрямо предходните трудове на доц. Тодоров, но най-висока 

оценка заслужава научно обоснованата практическата насоченост на изводите и препоръки-

те, до които той достига. 

Представените за участие в конкурса глава от монография, статии и доклади де-

монстрират трайността и задълбочеността на научните търсения на доц. Тодоров в областта 

на стратегическото управление. Включително трябва да се отбележи и „отговорът“ на акту-

алния в момента световен проблем – COVID-кризата и последиците от нея. 

В депозираната справка са посочени 11 (единадесет)  цитирания, като са цитирани 5 

(пет) от трудовете на кандидата. Четири от цитатите са в публикации на чуждестранни авто-

ри и са върху труд в съавторство, който е на английски език. Това говори, че доц. Тодоров е 

разпознаваем в научното пространство.  

Доц. д. н. Красимир Тодоров е работил по множество практико-приложни проекти 

като ръководител и като участник. В автобиографията му са посочени девет от тях – всички 

успешно завършени. Професионалният му опит в бизнеса също е впечатляващ, като заема-

ните постове и осъществяваните функции определено кореспондират с научните интереси на 

доц. Тодоров в сферата на стратегическото управление. 

Резултатите от научната и научно-приложната дейност на кандидата могат да бъдат 

оценени като негова лична заслуга. 
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3. Критични забележки и препоръки 

Запознавайки се с депозираните за участие в конкурса научни трудове, нямам критич-

ни забележки към кандидата, но имам две препоръки.  

На първо място, да засили публикационната си активност на английски език и то в 

международно признати научни издания. По този начин ще увеличи своята лична разпозна-

ваемост като учен и ще допринесе за научния престиж на висшето училище, към което при-

надлежи. 

На второ място, да отдели време и усилия за създаване на учебник или учебно пома-

гало в сферата, в която преподава. Да, той има издаден учебник през 2017 г., но демонстри-

раните натрупвания ми дават основание да твърдя, че има още много какво да даде на своите 

студенти. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от доц. д. н. Красимир Тодоров отговарят на 

всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за неговото прилагане и съответния Правилник на ВУЗФ.  

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, публикувани 

след материалите, използвани при процедурата по присъждане на научната степен „доктор 

на науките“. В работите на кандидата има оригинални научни приноси, както и приноси с 

практическа приложимост, които имат пряко отношение и към учебната работа. Научната и 

преподавателската квалификация на доц. Тодоров е несъмнена.  

След запознаване с представените в конкурса 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-предложение до Академичния съвет за избор на доц. д. н. Красимир 

Тодоров Тодоров на академичната длъжност „професор“ във ВУЗФ по професионално нап-

равление 3.7. Администрация и управление (Стратегическо управление и оперативен мени-

джмънт). 

 

 

13.06.2022  г.   Изготвил становището:  

     Доц. д-р Олимпия Ведър 
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