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1. Общо представяне на получените материали
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. С решение по т.2 от Първо заседание на научното жури (от 06.09.2020 год.) до участие в конкурса е допуснат доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов, като е установено че научната продукция на кандидата доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов съответства с минималните национални и допълнителните факултетни изисквания, което е основание кандидатът да бъде допуснат до участие в
конкурса. С решение по т. 3 от цитираното заседание ми е възложено изготвяне
на становище за конкурса.
При прегледа на подготвените и депозирани по надлежен ред от доц. д-р
Станимир Иванов Кабаиванов комплект материали се установява пълно съответствие с изискванията на Правилника за развитие на академичния състав на
ПУ и националните нормативни документи в областта на развитието на академичния състав. Представените документи се отличават с прецизност, систематизация и ясно отличими показатели за количество и качество. На основата на
прегледа на следните документи: Молба по образец до ректора за допускане до
участие в конкурса от 24.08.2020 г.; Автобиография по европейски формат;
Сканирано копие на диплома за висше образование с придобита образователноквалификационна степен „магистър“; Сканирано копие на диплома за образователна и научна степен „доктор“ № 34903/24.01.2011 г.; Сканирано копие на
свидетелство за заета академична длъжност „доцент“ на ПУ „Паисий Хилендарски“; Списък на научните трудове в електронен формат – 45 файла; Справка
за спазване на минималните национални и допълнителните факултетни изисквания от 24.08.2020 г.; Декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи от 24.08.2020 г.; Анотации на материалите по чл. 76. от
ПРАСПУ включително самооценка на приносите; Сканирано копие на Удостоверение за трудов стаж У-200/13.07.2020 г.; Документи за учебна работа – 19
файла и едно сканирано копие; Документи за научноизследователска дейност 45 файла; Документи съобразно допълнителните изисквания на съответния факултет, посочени в отделна директория с 9 файла; Допълнително документи на
хартиен и електронен носител), приемам всички тях като доказателства в подкрепа на кандидатурата на доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов като участник
в конкурса. Налице е и ясно датиране на представените доказателства, хабили2

тационна монография и друга научна продукция, които са след присъждането
на академичното звание (длъжност) „доцент“ на кандидата.
В биографичен план кандидата по конкурса има завидна биография за
своите едва 41 години. Той е роден на 25.09.1979 година. През 1998 г. завършва физика с английски език в ОМГ „Акад. Кирил Попов“. Придобива висше образование в периода 1998–2002 в ПУ „Паисий Хилендарски“ с ОКС „бакалавър“ по „Макроикономика“, а през 2003 година и ОКС „магистър“ по „Финансов мениджмънт“. След докторантура през 2010 година защитава ОНС „доктор“
с дисертационен труд на тема: „Оценка на инвестиционни портфейли с помощта на системи с изкуствен интелект“. Последователно заема академичните
длъжности „главен асистент“ в ПУ (2011-2014 г.) и „доцент“ (2014-) по научната специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Получава доверието на състава на Общото събрание на Факултет по икономически и
социални науки при ПУ и от 2015 г. заема позицията на Декан на факултета.
Кандидатът по конкурса има и богат опит в практиката, като основател от
2014 год. на софтуерното дружество „Дрономи“ ООД. Владее английски, немски и руски език, като има отлични познания в областта на информационните
технологии и системите с изкуствен интелект.
Извод: Като кандидат по конкурса доц. д-р Станимир Кабаиванов
има забележителна научна, академична и бизнес кариера, която може да
служи за пример сред неговата генерация научни работници в страната и
Европейската зона за висше образование.

2. Обща характеристика на дейността на кандидата
2.1.
Оценка на учебно-педагогическата дейност
Кандидатът по конкурс встъпва в трудови правоотношения с ПУ „Паисий
Хилендарски“ с заповед Р-34-342/04.07.2011 год. на преподавателска позиция в
катедра „Финанси и счетоводство” към Факултет по икономически и социални
науки, към който продължава да работи и до настоящия момент. Към датата на
подаване на документи за участие в конкурса има общ трудов педагогически
стаж в Университета 10 год., вкл. като „доцент” 6 години и 4 месеца. От приложените справки е видно, че през последните 5 учебни години е водил лекции
и семинарни занятия по дисциплините: Публични финанси; Корпоративни финанси; Обща финансова теория; Основи на финансите; Иконометрия; Съвременни методи за инвестиционен анализ; Дериватни пазари; Приложен анализ
на финансови данни; Спецкурс по иконометрия. Отчетени са 2043 ч. лекции и
352 ч. упражнения. Доц. Кабаиванов е разработил е учебни програми по след3

ните дисциплини: „Корпоративни финанси“, „Иконометрия“, „Приложен анализ на финансови данни“ и „Съвременни методи за инвестиционен анализ“.
Чрез международна мобилност е участвал е като лектор в Erasmus в Университета в Яш, Румъния. Изнесъл е пред 2018 г. пленарен доклад на международна конференция в университета „Александру Йоан Куза“ – гр. Яш. Взел е
участие пред последните 5 години 5 научни журита за „доцент“, 5 за „главен
асистент“, 10 за ОНС „доктор“. Възложено му е участие в три процедури за
програмна акредитация (член на ЕГ на НАОА) в УНСС (две процедури) и ИУВарна. Бил е избиран за гост-преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и
НБУ. В платформата ResearchGate е с високия за българските стандарти рейтинг от 14.90 точки при 48 достъпни авторски изследвания с близо 20 хил. прочитания и 82 цитирания.
Извод: Формирам положителна оценка за учебно-педагогическата
дейност на кандидат и изцяло адмирирам неговата активност в платформата (www.researchgate.net/profile/Stanimir_Kabaivanov ) за научно споделяне
Преподавателската дейност и академичната профилираност на доц. Станимир Кабаиванов напълно съответства на конкурса като научна специалност и академична длъжност.
2.2. Оценка на научната и научно-приложната дейност
В конкурса, доц. д-р Станимир Кабаиванов е представил научни публикации, разпределени, както следва: една монография, 44 научни статии и доклади
(вкл. 42 в чужбина), при общо авторски 387 страници самостоятелен авторски
текст. Всички те са подробно библиографски описани в списъка с научни трудове в документацията по конкурса. Особено впечатлява факта, че 20 публикации са индексирани в SCOPUS и/или WoS, вкл. две в списания от Q1, едно в
Q2, четири в Q3 и две в Q4. Кандидатът по конкурса е активен изследовател по
проекти, като е представил доказателства за участие в 9 проекта (вкл. един по
Седма рамкова програма, един по Urban Innovative Actions и три по Хоризонт
2020). Ръководител е на два от описаните проекти, а на един е координатор. В
документите по конкурса има доказателства и за съавторство от страна на доц.
Кабаиванов с полезен модел (с регистрационен идентификатор: #2863 – клас
B64C 39/02, G05D 1/10, Интегрирана система за управление работата на автономни безпилотни летателни апарати“). Ръководител е един успешно защитил
докторант (гл. ас. д-р Петър Атанасов), ангажиран е като научен консултант на
докторант Ива Михайлова в университета на St. Gallen, Швейцария, както и на
докторант Георги Петров Калоферов във Факултета по икономически и социални науки към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
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Извод: Оценявам научната продукция по конкурса на доц. д-р Станимир Кабаиванов като е положителна, международно достъпна и силно популярна чрез научната периодика зад граница.
2.3. Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания
В документацията по конкурса за заемане на академичната длъжност
”професор” са систематизирани следните по-важни приносни моменти и цитирания
Първо. В публикация 12_14 е предложен и апробиран оригинален подход
при изследването на финансови кризи, както и метод за оценка на ефектите
свързани с пренасяне на икономически проблеми. Доказателства: Положителна
рецензия, приета във водещо специализирано издание в Q1. Предложения подход е положително оценен с 6 международни цитирания, включително реферирани издания в Q2 и Q3.
Второ. В публикации 12_1, 12_9, 12_12, 12_16, 12_22, 12_26 са предложени и изпробвани методи за ефективна оценка на опции (вкл. екзотични дериватни инструменти), като специално внимание е отделено на начините за обвързване на получените резултати с управленските решения и дългосрочните
ефекти от тях. Доказателства: Публикациите са преминали успешно през двойно рецензиране, включително на издания в Q3 и с SJR. Предложените решения
са положително оценени с 9 международни цитирания, включително от 2 публикации в Q1 и 2 монографични изследвания.
Трето. В публикации 12_10, 12_15, 12_20, 12_25, 12_38, са предложени
иновативни подходи за приложение на Монте Карло в анализа на дериватни
инструменти и проблеми от областта на корпоративните финанси. Доказателства: Предложените подходи са положително оценени с 6 международни цитирания, включително от 2 публикации в Q2, 1 в Q3 и 1 в монографично изследване.
Четвърто. В публикации 12_11, 12_18, 12_37 са предложени решения на
проблеми в областта на оценката на иновативни проекти и управлението на
фирмените ресурси с помощта на интелигентни системи за анализ на данни и
реални опции. Доказателства: Изброените публикации са получили положителна оценка с 4 цитирания, включително в монографично изследване и индексирани издания в Q2 и Q3.
Пето. В публикации 12_2 и 12_41 са изследвани точността на различни
иконометрични модели при анализа на пазарите на криптовалути. Доказателства: Направените изследвания и резултати са преминали през рецензиране и са
приети за публикуване в индексирано издание (Q4).
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Шесто. В публикации 12_17, 12_40 са предложени решения за ранно откриване и ограничаване на последствията от кибер-атаки. Анализирани са конкретни приложения на самообучаващи се алгоритми, които да се адаптират към
променящите се условия и заплахи. Доказателства: Публикациите са преминали
през рецензиране и 12_17 е публикувана в индексирано в SCOPUS издание.
Седмо. В публикация 12_19 има приноси свързани с възможностите за
проверка на сегментирането на социални групи, така като е предложено от различните теории. Използвано е неконтролирано обучение, което позволява да се
сравнят откритите от реалните данни клъстери, с предложените на база установените политики. Анализиран е вариант за интегриране в изследването на различен тип характеристики – числени, категорийни. Доказателства: Публикацията е в процес на публикуване в издание с SJR. Използвани са данни от проект
по H2020.
Осмо. В публикации 12_3, 12_4, 12_5, 12_6, 12_7, 12_8, 12_13, 12_24,
12_29-35 са използвани статистически и математически методи за подпомагане
на направения сравнителен анализ в рамките на проекта SAHWA. Получените
резултати и открити зависимости позволяват да се разберат по-добре протичащите социални процеси, включително и в контекста на т.нар. „Арабска пролет“.
Доказателства: Публикациите са положително оценени с 35 цитирания, почти
изцяло в чуждестранни издания – включително 5 в Q1, 2 в Q2, 1 в Q3, 8 в други
индексирани издания, 7 в монографични изследвания.
Девето. В публикации 12_36, 12_42, 12_43, 12_44 са използвани статистически и математически методи за подпомагане на направения сравнителен
анализ в рамките на проектите GEMM и SAHWA. Приносните моменти са ориентирани към моделиране и анализ на нагласите и проблемите на младите хора,
тяхната професионална реализация, стимули за миграция и интегриране на пазара на труда. Доказателства: Получените резултати са използвани и цитирани в
монографично изследване и публикация в SCOPUS.
Десето. В „Интелигентни системи и самообучаващи се алгоритми за анализ на финансови инструменти“ като приносни моменти могат да бъдат откроени проучванията свързани с анализ на облигационни индекси, криви на доходността. Предложени са допълнения към методите за провеждане на стрес тестове. Акцентирано е върху ползите от смесеното обучение при изследване на пазарните промени и преходите от едно състояние в друго.
Извод: Приемам като автентични, доказани и уплътнени с достатъчна текстова, иконометрична и методическа значимост заявените
приносни моменти.

6

4. Оценка на персоналния принос на кандидата и изпълнение на критерия за съответствие спрямо минималните факултетни и национални
изисквания за заемане на длъжността „професор“
Оценявам формулираните приноси за автентични и изцяло авторски по отношение на кандидата по конкурса. Чрез софтуерни апликации за проверка на
научна продукция се потвърждава оригиналността на научните трудове по конкурса при много ниски стойности на показателя „Индекс на подобност“, найвече от разделите с преглед на други научни изследвания по проблема и тяхното пълно библиографско цитиране (APA стил).
Извод: Кандидатът надвишава минималните национални и факултетни изисквания за заемане на длъжността „професор“. Неговите показатели за цитируемост и публикационна активност в SCOPUS / WoS са на
едно от най-високите познати ми нива в страната за кандидат за академичната длъжност „професор“!
5. Критични забележки и препоръки
1. В изследването си на пазарите на клиптовалути и тяхната волатилност
(принос № пет) кандидата по конкурса може ли да потвърди паричния характер
на тези пазари и да посочи други пазари на финансови активи и инструменти с
идентични (или близки) показатели за риск.
2. От гледна точка на подготовка на самостоятелни учебни курсове намирам резерви в документите по конкурса в ангажирането на кандидата със самостоятелни и в съавторство бакалавърски и магистърски курсове, подкрепени
със съответни учебници и учебни пособия.
6. Лични впечатления
Познавам кандидата за заемане на академичната длъжност „професор” –
доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов от неговите публично достъпни през ResearchGate и други бази данни публикации, както и от множество позитивни
отзиви от колеги преподаватели за административната му работа като декан.
Неговият докторат „Оценка на инвестиционни портфейли с помощта на системи с изкуствен интелект“ бе позитивно оценен с позитивен отзив от катедра
„Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“.
Извод: В негово лице научната общност и ФИСН при ПУ има представител на успешна и международно разпознаваема нова генерация учени, която логично изкачва и достига до върха на йерархията на академичните
длъжности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработените научни трудове са в обем, надвишаващ изискванията на
нормативната уредба. Те са с качества и дълбочина на анализа, които само изявени представители на науката са в състояние да развият по логичен, научно
издържан и методически коректен способ. Представените от автора изследвания, добили популярност чрез множество публикации в SCOPUS / WoS заслужават адмирации. Оценката на представените за участие в конкурса материали
и доказателства е изцяло позитивна, като научната продукция на кандидата
надвишава значително националния стандарт (в количествено и качествено отношение). Тя отговарят на нормативните изисквания за заемане на академичната длъжност „професор”. Всичко горепосочено ми позволява да формирам
обобщено заключение, като член на научното жури, като с пълна убеденост заявявам безусловната си подкрепа и предлагам на останалите колеги от журито да дадем своя положителен вот за присъждане на академичната
длъжност „професор” на 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.

Гр. Свищов,
10.10. 2020 г.
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