До Председателя на
Научното жури за провеждане на конкурс за
заемане на академичната длъжност “професор” по
Икономика
(финанси, парично обращение, кредит и застраховка)
за нуждите на БСУ,
публикуван в ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.

СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Петко Станков Чобанов
В изпълнение на Заповед № ЛС--43/ 14.12.2015 г. на Ректора на
Бургаски свободен университет и на решението на Научното жури в първото
му заседание /Протокол № 1 от 18.12.2015 г./ и на основание на Закона за
развитие на академичния състав на Република България, на Правилника за
прилагане на ЗРАСРБ и на Правилника за развитието на академичния състав
в Бургаския свободен университет, представям настоящето становище,
изготвено въз основа на проучване на учебната дейност и приложените по
конкурса публикации и документи на доц. д-р Сава Христов Димов –
единствен допуснат кандидат за заемане на академичната длъжност
„професор” по „Икономика (финанси, парично обращение, кредит и
застраховка)“ в Бургаския свободен университет.
Кратка информация за кандидата
Доц. д-р Сава Христов Димов е преподавател в БСУ за период от 18
години. Той започва кариерата си през 1985 г. в Пристанищен комплекс Бургас като секторен счетоводител и гл. счетоводител. За периода от 1987 г.
до 1998 г., кандидатът е последователно редовен аспирант и преподавател в
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, а към края на периода директор
на висша бизнес школа и директор на колеж по икономика към същата
академия.
Доц. Димов завършва висше образование по спец. „Счетоводна
отчетност” в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов през 1985 г. През
1992 г., след докторантура в СА „Д. А. Ценов“, кандидатът защитава успешно
докторска дисертация и придобива образователната и научна степен „доктор“
(кандидат на науките).
Като ръководител на доц. Димов в БСУ, мога да споделя мнението си
за неговите добри комуникативните и екипни качества. Висока е оценката за
научната и учебна дейност на колегата.
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Кандидатът отговаря изцяло условията на ЗРАСРБ и на
допълнителните изисквания на ЦИУН при БСУ заложени в приложенията на
Правилника за РАСБСУ.
След придобиване на академичната длъжност (звание) „доцент“
кандидатът има близо 20 години стаж, като за последните 5 години е
отработил 3 018 аудиторни часа. Издадените учебници и помагала по
дисциплини, изучавани в ЦИУН са 5, колкото са и монографичните трудове с
негово съавторство. Извън дисертационния труд кандидатът има 69 бр.
публикации с обем от 1 381 с., а 18 от публикациите са международни. Той е
участник в 5 проекта, с крайни възложители национални и международни
организации.
Оценка на учебно-преподавателската дейност за всеки кандидат
Учебната дейност на кандидата за академичната длъжност “професор”
по Икономика (финанси, парично обращение, кредит и застраховка) е
категорично свързана с предмета на конкурса, а натрупаният
преподавателски опит е напълно задоволителен. Средната аудиторна
заетост на кандидата за предходните 10 години в БСУ е неизменно над 600
часа годишно, а курсове са по „Икономически теории”, „Теория на парите и
кредита”,
„Финансови
пазари”,
„Международни
валутно-финансови
отношения” и по „Финансов инженеринг”. Паралелно с това, той е
ръководител на над 300 магистърски тези, както и на студенти участници и
победили в конкурса „Студентско научно творчество“. През годините е
участвал в мобилности по Програма „Еразъм“ с партньорски университети в
ЕС и е преподавал и пренасял опита им за учебните програми на
дисциплините, които води.
Кратка
публикации

характеристика

на

представените

научни

трудове/

Публикациите на кандидата за академичната длъжност длъжност
“професор” по Икономика (финанси, парично обращение, кредит и
застраховка) са в обем, съдържание, тематична насоченост и научно
съдържание, свързани с научната специалност по конкурса. При
рекапитулиране на публикациите на доц. Димов представени за рецензиране
по обявения конкурс, той има пет монографии в съавторство, три учебника и
две учебни помагала, седем студии, двадесет и шест статии и двадесет и
шест научни доклада.
Монографиите са посветени на процесите и на инструментариума на
механизмите за враждебно поглъщане на предприятия като съдебно и
извънсъдебно поглъщане, завладяване на активите чрез процедурите на
банкрутство и поглъщане на активите на предприятията на части. В тях се
анализират ефективността на финансово-производствената дейност на
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предприятията, разглеждат се използването на показателите за
рентабилност на предприятието чрез формули, приложими за обща
рентабилност, рентабилност на основната дейност, рентабилност от оборота
на
продажбите,
рентабилност
на
активите,
рентабилност
на
производствените фондове, рентабилност на основните фондове,
икономическа рентабилност и финансова рентабилност. Особено ценни са
разработените методики и проведените чрез тях емпирични изследвания на
автора на приложението на конкретни инструменти на примера на финансови
услуги от реалната практика у нас.
Направено е обобщение на резултатите, основните изводи и приносни
моменти от проведени и представени изследвания. Общият обем на всички
публикации депозирани за участието в конкурса възлиза на 1 381 стандартни
страници.
Изводът е, че кандидатът за заемане на академичната длъжност
“професор” доц. д-р Сава Христов Димов паралелно с осигуряването на
учебния процес на студентите с учебници, е отделил доминираща част от
творчеството си на научна и изследователска дейност – т.е. на актуални
проблеми в областта на финансите.
Оценка на основните научни и научно-приложни приноси на
кандидата
Към материалите по конкурса се съдържа Справка за научните
постижения и приноси, изготвена от доц. д-р Сава Христов Димов. В
Справката са обобщени застъпваните постижения и приноси с теоретикометодологичен характер и с научно-приложен характер и значение. Тези с
теоретико-методологичен характер са основно свързани с разглеждането на
пазара като информационна система по трансформация на икономически
ефекти, институционално социално-икономическа и правно-финансова
система, изразяваща тъй нар. финансов конструктивизъм като метафора на
финансите.
С научно-приложен характер са демонстрираните основни механизми
на незаконното и враждебно поглъщане на активи чрез съдебни и вътрешно
съдебни методи, чрез «заобикаляне» на покупката на акции, присвояване на
активите на предприятията за дългове и контрол върху законните прозудури
по банкрутиране. На базата на критерия, основен способ за присвояване, се
определят конкрутните механизми и инструменти за поглъщане на активи.
Върху основата на проучване на предоставените публикации считам, че
изведените в Справката приноси и научни постижения се съдържат в
представените по конкурса монографии, студии, научни статии и научни
доклади.
Бележки и препоръки към кандидата
Кандидатът
се
е
отнесъл
изключително
сериозно
към
публикационната, преподавателска и проектна активност. Като препоръка за
по-нататъшната му работа може да бъде да разшири изследователските си
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интереси в международен план – предпоставка са и добрите му контакти. От
гл.т. на институцията БСУ и на ЦИУН, бих препоръчал кандидатът да
предложи някои от достиженията си като курсове за квалификация и
преквалификация на финансови кадри.
Заключение
Учебната дейност и научното творчество на доц. д-р Сава Христов
Димов, изпълнението на законовите изисквания на Закона за развитието на
академичния състав на Република България по обявения конкурс и всичко
изложено по-горе дават основание да направя извода, че са налице и са
изпълнени условията за заемане на академичната длъжност “професор” по
този Закон. Настоящето становище завършвам с положително заключение
за избор на доц. д-р Сава Христов Димов за заемане на академичната
длъжност “професор” в Центъра за икономически и управленски науки към
Бургаския свободен университет.
Бургас,

Изготвил становището:

09.02.2016 г.

/проф. д-р Петко Чобанов/
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