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До 

Председателя на научното жури 

за провеждане на конкурс за  

академичната длъжност „професор“ 

по професионално направление 3.8. Икономика 

(Финанси, парично обращение, кредит и 

застраховка),  

обявен от БСУ, ДВ, бр. 80/16.10.2015 г. 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

по представените от доц. д-р Сава Христов Димов материали за 

участие в обявения конкурс в Държавен вестник, бр. 80 от 16.10.2015 

г.,  по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за редовен професор по професионално 

направление 3.8. Икономика (Финанси, парично обращение, кредит и 

застраховка) към ЦИУН на БСУ 

  

Изготвил становището: проф. д-р Надежда Димитрова Николова от 

катедра „Финанси“ на УНСС – София (свидетелство за научно звание № 

25450 от 23.03.2009 г., протокол №1 от 20.01.2009 г. на Научна комисия 16 

при ВАК към МС на Р. Бългрия, научна специалност - Финанси, парично 

обращение, кредит и застраховка). 

Основание за даване на становище по конкурса: Заповед № ЛС-43/ 

14.12.2015 г. на Ректора на БСУ и решение на научното жури от 18 

декември 2015 г. 
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Становището е изготвено в съответствие със Закона за развитието на 

академичния състав в Република България от 2010 г., Правилника на МС за 

прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и съгласно общите изискванияна БСУ, заложени в ПРАСБСУ, и 

допълнителните изисквания на ЦИУН на БСУ. 

1. Обща характеристика на конкурса и кандидата 

В съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 1 на Закона за развитието 

на академичния състав в Република България конкурсът е обявен в 

Държавен вестник и на интернет страницата на БСУ.  

 В конкурса участва един кандидат – доц. д-р Сава Димов, 

преподавател в БСУ от м. август 1998 г., който е подал заявление и е 

представил изискващите се материали и документи в определения от 

закона срок.  

Представените във връзка с конкурса документи удостоверяват, че 

кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор“ по обявения 

конкурс – доц. д-р Сава Димов, от м. август 1998 г. до момента е редовен 

преподавател в Бургаски свободен университет, Програмен съвет по 

Финанси и счетоводство. Кандидатът е представил Диплома за 

образователна и научна степен „доктор по икономика“ (Протокол 13 на 

ВАК от 07.11.1991 г.), както и Свидетелство за научно звание „доцент“ от 

1997 г. (Протокол 16 на ВАК от 25.11.1997 г.).  

Следователно от гледна точка на ценз и преподавателски стаж 

кандидатът не само покрива напълно, но и многократно надхвърля 

задължителните изисквания и минималните нормативи на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България (чл. 29, ал. 1, т. 

1), на Правилника на МС за неговото прилагане (чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2), и 
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на условията за заемане на академичната длъжност „професор“ в общите 

на БСУ и допълнителните изисквания на ЦИУН, заложени в ПРАСБСУ, а 

именно: първо, да има придобита образователна и научна степен „доктор“ 

в научната област, по която е обявеният конкурс и второ, да има не по-

малко от две академични години преподавателски стаж на академична 

длъжност „доцент“ във висше училище. 

Представената служебна бележка, издадена от УО на БСУ 

удостоверява, че доц. Сава Димов води лекционните курсове и 

семинарните занятия по следните научни дисциплини: „Теория на парите и 

кредита“, „Финансови пазари“, „Международни валутно-финансови 

отношения“ и „Финансов инженеринг“. Всичките четири дисциплини 

спадат към професионалното направление, по което е обявеният конкурс за 

„професор“. В справката е дадена и аудиторната заетост на доц. Димов 

през последните пет учебни години, която в съвкупност възлиза на 3018 

академични часа. Следователно от гледна точка на аудиторната заетост на 

доц. Сава Димов са спазени напълно изискванията на чл. 24, ал. 1 и ал. 3 от 

Закона за развитието на академичния състав в Република България, на 

изискванията на чл. 53, ал. 1 от Правилника на МС за неговото прилагане, 

като същевременно значително е надвишен нормативът за отработени във 

ВУ минимум 2000 аудиторни часа, който е поставен като условие за 

заемане на академичната длъжност „професор“ в общите на БСУ и 

допълнителните изисквания на ЦИУН, заложени в ПРАСБСУ. 

2. Обща характеристика на научната продукция 

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. 

д-р Сава Димов е представил за участието си в конкурса значителен брой 

оригинални научни трудове, публикации и научно-приложни разработки, 

което свидетелства за една много добра научна и публикационна 

активност. Трудовете са с ясно изразена тематична насоченост към 
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професионалното направление и са по научната специалност, по която е 

обявен конкурсът.  

В количествено отношение депозираните от доц. д-р Сава Димов 

научни  трудове също покриват законовие и подзаконовите изисквания, 

визирани конкретно в чл. 29, ал. 1, т. 3 и т. 4 на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, както и на чл. 60, ал. 1, т. 3 и т. 

4 на Правилника на МС за неговото прилагане. По-конкретно 

количествените храктеристики на представените трудове, които приемам 

за оценяване в този конкурс, са следните:  

Монографии (участие в съавторство) – пет, с общ обем на участието 

на кандидата 317 с. (прибл. 20 п.к.), като две от монографиите са 

издадени в чужбина (участието на автора в тях е 46 с., или 2,875 

п.к.).  

Учебници, учебни помагала и пособия – пет, от които един 

самостоятелен учебник с обем 400 с. (25 ПК) и останалите в 

съавторство, с обем на участието на кандидата в тях общо 104 с. 

(прибл. 7 п.к.). Два от учебниците са издадени извън България, като 

участието в тях на кандидата в този конкурс е с общо 37 с. (2,31 п.к.). 

Електронни курсове в университетска среда, всичките спадащи към 

професионалното направление и научната специалност, по която е 

обявеният конкурс за „професор“, и съответно по научни 

дисциплини, изучавани в ЦИУН на БСУ, а именно: „Икономически 

теории“, „Теория на парите и кредита“, „Финансови пазари“, 

„Международни валутно-финансови отношения“ и „Финансов 

инженеринг“ (общо 75 тематични раздела). 

Студии – 7 бр. (самостоятелни), публикувани в специализирани 

научни издания с редколегии, общо155 с. (10 п.к.).  
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Статии (самостоятелни и в съавторство) - двадесет, публикувани в 

специализирани научни издания с редколегии, с общ обем 281 с. (18 

п.к.), като пет от тях са издадени извън България, с общ обем 46 с. 

(2,875 п.к.). Дори само последното като численост покрива общите 

на БСУ и допълнителните на ЦИУН изисквания, заложени в 

ПРАСБСУ. 

Научни доклади, съобщения и коментари – двадесет и един, с общ 

обем 164 с. (10 п.к.), като една от тези публикации е извън България 

(14 с., или 0,875 п.к.). 

Научно-изследователски проекти и програми – седем,  от които 

един извън България, който е с обем 5,01 п.к.). 

Оценявана в съвкупност, депозираната от доц. Сава Димов научна 

продукция в количествено отношение също покрива изискванията на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България (чл. 29, 

ал. 1, т. 3), на Правилника на МС за неговото прилагане (чл. 60,  ал. 1, т. 3). 

Видно е обаче, че  самостоятелният текст, с който доц. Сава Димов участва 

в публикуваните монографии, в съвкупност възлиза на 20 п.к. Това е под 

заложеното в общите на БСУ и допълнителните изисквания на ЦИУН в 

ПРАСБСУ, където изискването е за общ обем на самостоятелния текст в 

публикувани рецензирани монографии от поне 25 издателски коли. 

Нашето виждане е, че недостигът от 5 п.к. самостоятелен текст в 

монографии се компенсира с някои части от учебника на доц. Сава Димов 

„Съвременни измерения на международните финансови пазари“, издат. 

„ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2015 г., които части имат ясно изразен 

монографичен характер.   

Друг положителен момент, който следва да се има предвид е, че като 

численост и обем депозираните от доц. Сава Димов публикации (53 бр./58 
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п.к.) надхвърлят неколкократно минималния норматив в общите на БСУ и 

допълнителните изисквания на ЦИУН, заложени в ПРАСБСУ (поне 20 

броя публикации извън дисертационния труд и поне 12 п.к. самостоятелен 

текст), като при изисквани 5 бр., публикуваните извън България са 10 бр., а 

още други 10 са публикувани в издания от проведени у нас международни 

научни конференции, вкл. и такива, издадени на чужди езици. 

Поради факта, че конкурсът е за академична длъжност „професор“ 

собено положително следва да се оцени фактът, че от гледна точка на 

численост депозираните от доц. д-р Сава Димов учебници и учебни 

помагала не само напълно покриват, но и значително надхвърлят общите 

на БСУ и допълнителните изисквания на ЦИУН, заложени в ПРАСБСУ. 

Очевидно е освен това, че доц. д-р Сава Димов активно работи за 

адаптирането на учебния процес към съвременните изисквания за 

електронизация на обучението и проверката на знанията във ВУЗ, като е 

разработил електронни курсове по пет научни дисциплини, преподавани в 

БСУ. 

В състава на депозираната за конкурса научна продукция на доц.д-р  

Сава Димов са декларирани и девет участия в научно-изследователски 

проекти и програми от областта на икономиката и обучението в системата 

на висшето образование, с възложители национални и чуждестранни 

институции. Приемам, че пет от тях са по научната специалност, по която е 

обявен конкурсът, което отговаря на изискванията на общите на БСУ и 

допълнителните изисквания на ЦИУН, заложени в ПРАСБСУ (5 бр. 

проекти). 

3. Научни приноси 

В представената справка за научните приноси кандидатът за заемане 

на академичната длъжност „професор“ доц. д-р Сава Димов е 
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систематизирал научните си приноси в два раздела. В първия раздел са 

посочени приносите с теоретико-методологическа насоченост, обособени в 

три групи, а във втория раздел съответно приносите с практико-приложна 

насоченост, подразделени отново в три групи. 

Считам, че приносите, за които претендира кандидатът са 

диференцирани правилно и са формулирани достатъчно точно, кратко и 

ясно. Тези приноси действително се съдържат в научната продукция  на 

доц. д-р Сава Димов и са реално доказуеми. Редно е било според нас обаче, 

при изготвянето на справката да се посочи в кои трудове и части от тях се 

съдържа всеки принос. Особено важно място в представената за участие в 

конкурса научна продукция според нас заемат изследванията върху 

различни актуални проблеми на корпоративното финансиране. От особена 

значимост са насоките на тези изследвания, касаещи периодите на 

икономически и финансови кризи, характеризиращи се с вълни от 

корпоративни фалити, сливания и поглъщания, както и изследванията 

върху особеностите на борсовите стратегии при „падащи пазари“. 

 Особено положително би следвало да се оценят приносите на доц. д-

р Сава Димов по методологията на иследванията в областта на 

корпоративните финанси, приложими както при конкретни икономически 

явления и процеси, така и при обучението на студенти от различни 

икономически специалности, на финансови анализатори, финансови 

мениджъри и брокери на ценни книжа, занимаващи се с търговия и 

хеджиране на капиталовите пазари. 

4. Академична известност 

Представената справка за цитиранията на трудове на доц. д-р Сава 

Димов визира седем цитирания, като  особено следва да се подчертае, че 

три от тях са цитирания на трудове на кандидата в чужбина. 
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Считам, че от изнесеното във въпросната справка можем да 

заключим, че кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор“ 

доц. д-р Сава Димов е утвърден и известен в академичните и научните 

среди автор, чиято научна осведоменост, компетентност и добросъвестност 

е оценена от наши и чуждестранни преподаватели и учени, занимаващи се 

с проблемите на корпоративния финансов мениджмънт, финансовия 

инженеринг, търговията на фондовите борси и хеджирането с 

финансовиинструменти. 

5. Учебно-преподавателска работа 

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор“ доц. д-

р Сава Димов е утвърден преподавател по няколко научни дисциплини, 

спадащи към професионалното направление на обявения конкурс. Като 

титуляр той е автор на лекционни курсове, издадени като печатни и 

електронни учебници и учебни помагала. Важно е да се подчертае, че те са 

написани на едно много добро научно равнище, притежават висока 

дидактическа стойност и съдържат ценни практико-приложни познания. 

Считам, че това недвусмислено говори за трудолюбието на доц. д-р 

Сава Димов, за изключително отговорното му отношение към 

задълженията му на преподавател във ВУЗ, както и за стремежа му да бъде 

максимално полезен на студентите и специалистите от практиката. С 

разработването на тези лекционни курсове доц. д-р Сава Димов е поел 

допълнително натоварване в хода на своята професионална реализация, 

като е насочил усилията си към систематизиране, обогатяване и 

представяне в достъпна форма на редица важни и сложни теми от областта 

на финансите за нуждите на академичното обучение на студентите и 

обучението на хора от практиката. 

6. Заключение 



9 
 

На базата на казаното по-горе категорично и с пълна убеденост 

изразявам становището, че са изпълнени законовите и останалите 

нормативни и поднормативни изисквания, и са налице всички основания 

да се даде положителна оценка на научната и преподавателската работа 

на единствения кандидат в конкурса – доц. д-р Сава Димов, както и да бъде 

взето решение, и съответно да бъде предложено от почитаемото научно 

жури той да заеме академичната длъжност „професор“ към ЦИУН на БСУ 

по професионално направление 3.8 Икономика (Финанси, парично 

обращение, кредит и застраховка). 

 

07.02.2016 г.   Изготвил становището: 

Гр. София     (проф. д-р Надежда Николова)  

 

 

 

 

 


