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СТАНОВИЩЕ 

 

от д-р Станислав Димитров Петков,  

доцент във Висшето училище по застраховане и финанси –  

София 

 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

 

за заемане на академичната длъжност ‘професор’ 

 

на Висшето училище по застраховане и финанси –  

София 

 

по област на висше образование  3. Социални, стопански и правни науки, 

научно направление 3.7„Администрация и управление (Стратегическо управление и опера-

тивен мениджмънт)” 

 

 

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

нет-страницата на Висшето училище по застраховане и финанси – София, като кандидат  

участва доц. д.н. Красимир Тодоров Тодоров, преподавател във Висшето училище по застра-

ховане и финанси – София. 
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1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

 

Със заповед № 125 от 30.05.2022 г. на Ректора на Висшето училище по застраховане и 

финанси – София съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на акаде-

мичната длъжност ‘професор’ във Висшето училище по застраховане и финанси – София по 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, научно направление 

3.7„Администрация и управление (Стратегическо управление и оперативен мениджмънт)”, 

обявен от Висшето училище по застраховане и финанси – София. 

 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат, а именно доц. 

д.н. Красимир Тодоров, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси – 

София. 

 

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

ант е в пълно съответствие с Правилника за условията и реда за заемане на академични 

длъжности във Висшето училище по застраховане и финанси – София, и включва следните 

документи: 

– автобиография; 

– монографичен труд, рецензиран от две хабилитирани лица; 

– списък на публикациите след защитата на дисертационен труд за присъждане на на-

учната степен „доктор на науките“, заедно с копие на самите публикации; 

– справка за изпълнението на минималните национални изисквания за заемане на ака-

демичната длъжност „професор”; 

– справка за оригиналните научни приноси в дисертационния труд за придобиване на 

научната степен „доктор на науките“ и в монографичния труд „Хигиена на стратеги-

ческото мислене“; 

– удостоверение за стаж на длъжността „доцент“; 

– служебни бележки за публикуване на трудове и научно ръководство на докторант. 

 

Представените документи от кандидата доц. д.н. Красимир Тодоров се характеризират 

с подреденост, пълнота и цялост. 
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На основата на представените документи и по-конкретно на представената автобиогра-

фия, може да се заключи, че кандидатът доц. д.н. Красимир Тодоров притежава значителен 

опит в научноизследователската дейност. Също така доц. д.н. Красимир Тодоров показва 

значителен опит в практиката – над 20 г. трудов стаж в областта на финансите и управление-

то. Доц. д.н. Красимир Тодоров последователно придобива бакалавърска степен по Счето-

водство и контрол от УНСС София, магистърска степен по Счетоводство и анализ от УНСС 

София, докторска степен /Управленско счетоводство/ от УНСС София, магистър по бизнес 

администрация по Стратегическо управление от Изпълнителна академия на Виенския Уни-

верситет по бизнес и икономика, Австрия, доцент по стратегическо управление и бизнес мо-

делиране от Висшето училище по застраховане и финанси - София, доктор на икономически-

те науки от Висшето училище по застраховане и финанси - София. 

 

Имам лични впечатления от кандидата доц. д.н. Красимир Тодоров, които са вследст-

вие от преподавателската и академичната му работа от 2016 г. във Висшето училище по зас-

траховане и финанси - София. 

 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 

 

Кандидатът доц. д.н. Красимир Тодоров показва извършена много добра учебно-

педагогическа дейност. Доц. д.н. Красимир Тодоров се отличава с интензивна преподавател-

ска дейност – разработване и актуализиране на учебни планове и програми, водене на учебни 

курсове, подготовка на учебници и учебни пособия, ръководство на докторанти и др. 

 

Лекционните му курсове покриват важни направления на стратегическото управление, 

оперативния мениджмънт, бизнес моделирането, бизнес стратегиите, основи на управление-

то и управленското счетоводство, във фокуса на съвременното им развитие и допринасят за 

адекватната подготовка на студентите, а учебните материали са публикувани и достъпни в 

университетската библиотека и в електронен вид за студентите. 

 

Доц. д.н. Красимир Тодоров води лекционни курсове в магистърски дисциплини: 

„Корпоративна и стратегическа динамика“, „Стратегическо управление“, „Стратегии“, „Биз-
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нес моделиране“; „Оперативен мениджмънт“ и в бакалавърски дисциплини: „Основи на уп-

равлението“, „Управленско счетоводство“,„Principles of Management I & II“, „Operations 

Management“ и „Business Strategy“. 

 

Член е на Академичния съвет, член на Редакционната колегия към Издателство „Св. Св. 

Григорий Богослов“, член на ВУЗФ ЛАБ – изследователски център, което показва неговата 

ангажираност и отговорност към проблемите на обучението. 

 

Доц. д.н. Красимир Тодоров е авторитетен преподавател, уважаван от студентите зара-

ди своите лични и професионални качества, достъпен и атрактивен стил на преподаване. 

 

Научен ръководител е на докторанти във ВУЗФ. Един от тях е успешно защитил. 

 

Научната и научно-приложна дейност на кандидата доц. д.н. Красимир Тодоров може 

да се оцени като много добра, напълно съответстваща на изискванията по настоящия кон-

курс. В настоящата процедура за конкурс за „професор“ доц. д.н. Красимир Тодоров участва 

с 8 публикации, както следва: една монография – хабилитационен труд, която е самостоятел-

на разработка; четири статии и доклади; една студия; една публикувана глава от колективна 

монография и една книга. 

 

Публикациите на кандидата доц. д.н. Красимир Тодоров имат ясни научни, научно-

приложни и приложни приноси. 

 

Прави много добро положително впечатление, че авторът успешно се справя да разра-

ботва както самостоятелни изследвания, така и съвместно с други автори. 

 

Друг много положителен момент от научната дейност на кандидата доц. д.н. Красимир 

Тодоров е обстоятелството, че публикациите са както в различни реномирани списания, така 

и по повод на научни конференции и кръгли маси. 

 

В допълнение, положителен атестат за качествата на автора е факта, че част от публи-

кациите са на чуждестранни езици – на английски език. 
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От съдържателна гледна точка, представената за целите на конкурса монография, е из-

ключително интересна и актуална. Заглавието на монографията е “Хигиена на стратегичес-

кото мислене”. Заглавието е авторово, оригинално и много находчиво. Представеният труд е 

в обем от 344 страници и включва три глави, увод, заключение, библиографска справка, 

списък с таблици и изображения. В монографията са разгледани класическите теории за 

стратегическо управление и мениджмънт през авторовия анализ и преглед, който е нов, 

актуален и обединява двете в идеята за стратегическо мислене. Изследването в монографията 

е изключително задълбочено и показва значим авторски опит и академичен принос. 

Използвани са множество източници на информация. В Първа Глава се разглежда същността 

и съдържанието на йерархията на стратегията. Във Втора Глава са изследвани съвременните 

функционални стратегии. В Трета Глава изследването се фокусира върху международните и 

глобалните стратегии. 

Приемам като приноси на автора: 

 Оригиналният подход на анализ. Видовете стратегии са изследвани от гледна точ-

ка на концептуални, нормативни и практически направления. 

 Защитаване на идеята за стратегическото мислене като конкурентно предимство и 

като предпоставка за изместване на конкурентите. 

 Развитие на концепцията за стратегическия мениджмънт по отношение на функ-

ционалния и оперативен аспект. 

 Включването на международния аспект на стратегията. Интернационалната стра-

тегия подобрява представата за стратегическата йерархия, като се изследват чети-

ри различни международни стратегии, формиращи глобалния контекст на страте-

гията. 

 Анализът на стратегията на корпоративно, бизнес и функционално ниво. 

 Детайлизираното изследване на съдържанието на четирите функционални страте-

гии (маркетингова, финансова, човешки ресурси и информационни технологии), 

което откроява тяхното позициониране спрямо основната конструкция на страте-

гическата пирамида. Научно се обосновава защо маркетинговата стратегия заема 

особено място, разделена от останалите функционални стратегии. 

 

На основата на представената документация по процедурата на настоящия конкурс мо-

га да направя обоснована оценка за наличието на ясен личен принос на кандидата доц. д.н. 

Красимир Тодоров в съответните публикации, и в пълна степен формулираните приноси и 

получени резултати, са негова лична заслуга. 
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Въз основа на представената информация относно изпълнение на национални мини-

мални изисквания съгласно ЗРАСРБ и Правилника за приложението му, може да се направи 

извод, че кандидатът доц. д.н. Красимир Тодоров отговаря на съответните критерии, както 

следва: група „А“ – 50 точки при минимум 50 точки; група „В“ - 100 точки при минимум 100 

точки; група „Г“ – 210 точки при минимум 200 точки; група „Д“ - 105 точки при минимум 

100 точки и група „Е“ – 120 точки при минимум 100 точки. 

 

 

3. Критични забележки и препоръки 

 

Нямам съществени принципни или формални критични забележки и препоръки към 

научните трудове и дейността на кандидата доц. д.н. Красимир Тодоров.  

Мога да отправя препоръка доц. д.н. Красимир Тодоров да задълбочи изследванията си 

в областта на въпросите, свързани със стратегическото управление и оперативния менидж-

мънт. Убеден съм, че авторът ще допринесе за постигането на бъдещи научни и научно-

приложни приноси в изследваните области. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

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

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

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник за усло-

вията и реда за заемане на академични длъжности във Висшето училище по застраховане и 

финанси – София.  

 

Кандидатът в конкурса доц. д.н. Красимир Тодоров е представил достатъчен брой на-

учни трудове, публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’, 

„доцент“ и „доктор на науките“. В работите на кандидата доц. д.н. Красимир Тодоров има 

оригинални научни и приложни приноси, които са получили международно признание като 

представителна част от тях са публикувани в списания и научни сборници, издадени от меж-
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дународни академични издателства. Теоретичните му разработки имат практическа прило-

жимост, като част от тях са пряко ориентирани към учебната работа. Научната и преподава-

телската квалификация на кандидата доц. д.н. Красимир Тодоров е несъмнена.  

 

Постигнатите от кандидата доц. д.н. Красимир Тодоров резултати в учебната и научно-

изследователската дейност, напълно съответстват на специфичните изисквания на Правил-

ника за условията и реда за заемане на академични длъжности във Висшето училище по зас-

траховане и финанси – София. 

 

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 на Висшето училище по застра-

ховане и финанси – София за избор на доц. д.н. Красимир Тодоров Тодоров на академична-

та длъжност ‘професор’ във Висшето училище по застраховане и финанси – София по науч-

но направление 3.7„Администрация и управление (Стратегическо управление и оперативен 

мениджмънт)”. 

 

 

12.06.2022 г.   Изготвил становището: .................................. 

     (доц. д-р Станислав Димитров) 


