СТАНОВИЩЕ
от д-р Ваньо Христов Консулов – професор в ПУ “Паисий Хилендарски“
за материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност ‘професор’ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
по област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.8. Икономика (Финанси)
В конкурса за „професор“, обявен в Държавен вестник, бр. 57 от 26.06.2020 г. и в
интернет-страница на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за нуждите на
катедра Финанси и счетоводство към факултет Икономически и социални науки като
кандидат участва доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов от Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски".
1. Общо представяне на процедурата и кандидата
За участие в конкурса кандидатът е представил молба от 24.08.2020 г. и
изискваните от нормативната уредба документи.
Със заповед № P33-4134 от 25.08.2020 г. на Ректора на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“ (ПУ) съм определен за член на научното жури на конкурс за
заемане на академичната длъжност „професор” в ПУ по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика
(Финанси), обявен за нуждите на катедра „Финанси и счетоводство“ към Факултета по
икономически и социални науки.
За участие в обявения конкурс е подал документи само един кандидат – доц. д-р
Станимир Иванов Кабаиванов от катедра „Финанси и счетоводство” на Пловдивски
университет "Паисий Хилендарски".
Представеният от доц. д-р Станимир Кабаиванов комплект материали включва
всички изисквани за конкурса документи и е в съответствие с Правилника за развитие на
академичния състав на ПУ.
2. Обща характеристика на дейността на кандидата
2.1. Оценка на учебно-педагогическата дейност
Доц. д-р Станимир Кабаиванов e назначен на основен трудов договор в ПУ
„Паисий Хилендарски“ като преподавател (доцент) в катедра „Финанси и счетоводство”
към Факултета по икономически и социални науки. Същият към 07.07.2020 г. има общ
трудов педагогически стаж в Университета 10 год., и 6 дни, а като „доцент” 6 години, 3
месеца и 26 дни. От приложената справка се установява, че през учебните 2014/2020 г.
доц. Кабаиванов е водил самостоятелно лекции и упражнения по дисциплините:
1. Публични финанси за учебната 2014/2015 г. – 50 ч. лекции;
2. Корпоративни финанси за учебните 2014/2015 г., 2015/2016 г., 2016/2017
г. и 2017/2018 г. – 718 ч. лекции;

3. Обща финансова теория за учебната 2014/2015 и 2018/2019 г – 60 ч.
лекции и 142 ч. упражнения;
4. Основи на финансите за учебните 2015/2016 г., 2016/2017 г. и 2017/2018 г.
– 90 ч. лекции и 180 ч. упражнения;
5. Иконометрия за учебните 2015/2016 г., 2016/2017 г., 2017/2018 г/,
2018/2019 г. и 2019/2020 г. – 495 ч. лекции;
6. Съвременни методи за инвестиционен анализ за учебните 2016/2017 г.,
2017/2018 г/, 2018/2019 г. и 2019/2020 г. – 450 ч. лекции;
7. Дериватни пазари за учебната 2019/2020 г. – 45 ч. лекции и 30 ч.
упражнения;
8. Приложен анализ на финансови данни – 30 ч. лекции;
9. Спецкурс по иконометрия – 15 ч. лекции.
ОБЩО: 2043 ч. лекции и 352 ч. упражнения (в т. ч. 120 ч. лекции и 45 ч.
упражнения за учебната 2019/2020 г.).
Разработил е учебни програми по следните дисциплини: „Корпоративни
финанси“, „Иконометрия“, „Приложен анализ на финансови данни“ и „Съвременни
методи за инвестиционен анализ“.
Преподава основно във Факултета по икономически и социални науки, но има и
международни изяви. Участвал е като лектор в Erasmus IP програма в рамките на 3
седмици в гр. Яш, Румъния. През 2018 г. е поканен за лектор с пленарен доклад на
международна конференция в университета „Александру Йоан Куза“ – гр. Яш. Гост
преподавател е бил и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Нов Български
Университет.
Имам преки впечатления за учебно-педагогическата дейност на доц. д-р
Станимир Иванов Кабаиванов, тъй като работим в една катедра от 15 години. С пълна
убеденост твърдя, че той е уважаван и ценен преподавател от студентите, докторантите
и преподавателите от факултета и университета. С голяма ерудиция и специфичен
подход, той съумява да предизвика изключителен интерес у студентите към
преподаваните дисциплини. Доц. Кабаиванов е не само професионален преподавател,
той е любимец на студентите.
Доц. Кабаиванов е член на факултетния съвет и декан на Факултета втори мандат.
2.2. Оценка на научната и научно-приложната дейност
За участие в конкурса доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов е представил
впечатляващо (за неговата възраст) количество научни публикации 45 броя. В тази
бройка не влизат публикациите за придобиване на ОНС „Доктор“ и тези за конкурса за
доцент.
Доц. Кабаиванов представя един хабилитационен труд „Интелигентни системи и
самообучаващи се алгоритми за анализ на финансови инструменти“, София, Евдемония
продъкшън, 155 стр., 2020, ISBN 978-619-7209-37-2. От представените за конкурса
публикации 20 броя са индексирани в SCOPUS и/или Web Of Science.
Доц. Станимир Кабаиванов участва в 11 проекта:
 В два от тях е ръководител;
 В един е координатор;
 В осем е участник.

Тази информация означава, че доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов има
определен афинитет към научно-изследователската дейност. Резултатите от
икономическите изследвания са основата за неговата компетентност при
интерпретацията на съвременните икономически процеси.
Доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов успява да регистрира в Патентното
ведомство на Р България на полезен модел BG 3864/20.09.2017, „Интегрирана система
за управление на автономни безпилотни летателни апарати“, Дрономи ООД.
Специфично изискване за заемане на академичната длъжност „Професор“ във
ФИСН е кандидатът да е бил научен ръководител на поне един успешно защитил
докторант. Доц. Кабаиванов има един успешно защитил докторант и още двама, на
които в момента осъществява научното ръководство. Трябва да се отбележи, че е научен
консултант на Ива Михайлова, която е докторант в Университета на Сент Гален,
Швейцария. Аз отблизо следя подготовката на докторантите в Катедра „Финанси и
счетоводство“ и трябва да подчертая, че доц. Кабаиванов е неофициален научен
консултант на всички докторанти от катедрата. Неговата отзивчивост и желание да
помогне ги е предразполагала да се консултират с него по различни казуси в техните
докторантски разработки.
Общата оценка на научната продукция на доц. д-р Станимир Кабаиванов е изцяло
положителна. Той е изявен млад учен, който има афинитет към научноизследователската дейност, но в същото време добре познаващ реалната бизнес среда.
Досега е издал голямо количество (над сто) научни продукции, но навлизайки в зрялата
си научна възраст очаквам още по-голяма продуктивност. Искам да подчертая, че
кандидатът определено е ориентиран към публикации в чужбина и това го прави
известен повече отвъд пределите на България.
2.3. Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания
В Справката за оригинални научни приноси доц. Кабаиванов, излага 10 добре
формулирани приноси. Неговата първоначална ориентация към математиката
(средното си образование получава в ОМГ „ Акад. Кирил Попов“) му позволява удачно
да използва математическия апарат за изучаване на икономическите явления и процеси.
Затова и основната част от научните му приноси е насочена към прилагане на
икономико-математически модели, използването на интелигентни системи за анализ на
данни, изкуствен интелект, метода Монте Карло и други.
Научната продукция на доц. Кабаиванов предизвиква сериозен интерес в
научната общност. Тя не само е четена, но и често цитирана в реферирани издания,
монографии и рецензирани списания. Общо за конкурса са доказани 63 броя цитирания
в SCOPUS / WoS – 29 броя, в монографии – 13 броя, в други рецензирани издания – 20
броя.
3. Оценка на личния принос на кандидата и изпълнение на критерия за отговаряне
на минималните факултетни и национални изисквания за заемане на длъжността
„професор“
Всички приноси са лично дело на доц. Кабаиванов и са откроени от останалите в
публикациите, в които той е съавтор. Кандидатът надвишава минималните факултетни
и национални изисквания за заемане на длъжността „професор“.

От специализираната литература, която съм проучвал не съм установил да има
наличие на някакви елементи на плагиатство от страна на кандидатът.
4. Критични забележки и препоръки
1. По-голямата част от публикациите на доц. Кабаиванов са концентрирани в
областта на моделирането и използването на интелигентни системи за анализ на данни.
По този начин той проучва и изследва сложната финансова материя. Бих препоръчал на
кандидата в бъдеще да ориентира своите публикации към по-фундаментални проблеми
на финансовата теория и практика.
2. От изложеният списък с публикации се установява значително участие на
съавтори в представената за рецензиране научна продукция. Това означава, че
кандидатът е желан партньор и умее да работи в екип. Въпреки това бих препоръчал в
бъдеще да се ориентира към преобладаващо самостоятелно участие в публикационната
дейност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове,
анализ на тяхната значимост намирам за основателно да дам своята положителна
оценка и да препоръчам на Научното жури да гласува „ЗА“ избора на доц. д-р Станимир
Иванов Кабаиванов за заемане на академичната длъжност „професор” в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“ по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси),
обявен за нуждите на катедра „Финанси и счетоводство“ към Факултета по
икономически и социални науки.

30.09. 2020 г.

Изготвил становището: ..................................
проф. д-р Ваньо Консулов

