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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Богомил Борисов Манов, 

преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Финанси и 

счетоводство“ за кандидата участващ в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” в цитирания университет 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. за нуждите 

на катедра „Финанси и счетоводство“ към Факултета по икономически и социални науки, като 

кандидат участва доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов  от катедра „Финанси и счетоводс-

тво” на цитирания университет. 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в конкурса кандидата е представил молба, датирана на 24.08.2020  г. и изис-

кваните документи, посочени в 16 точки като приложения към нея. 

Със заповед № P33-4134 от 25.08.2020 г. на Ректора на Пловдивския университет „Па-

исий 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. 

Представеният от доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов комплект материали е в съот-

ветствие с Правилника за развитие на академичния състав на ПУ и включва следните доку-

менти: 

1. Молба по образец до ректора за допускане до участие в конкурса от 24.08.2020 г.; 

2. Автобиография по европейски формат; 

3. Сканирано копие на диплома за висше образование с придобита образовател-

но-квалификационна степен „магистър“; 

4. Сканирано копие на диплома за образователна и научна степен „доктор“ № 

34903/24.01.2011 г.; 

5. Сканирано копие на свидетелство за заета академична длъжност „доцент“ на ПУ „Па-

исий Хилендарски“; 

6. Списък на научните трудове в електронен формат – 45 файла; 
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7. Справка за спазване на минималните национални и допълнителните факултетни 

изисквания от 24.08.2020 г.; 

8. Декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи от 24.08.2020 

г.; 

9. Анотации на материалите по чл. 76. от ПРАСПУ  включително самооценка на прино-

сите; 

10. Сканирано копие на Удостоверение за трудов стаж У-200/13.07.2020 г.; 

11. Документи за учебна работа – 19 файла и едно сканирано копие; 

12. Документи за научноизследователска дейност - 45 файла; 

13. Документи съобразно допълнителните изисквания на съответния факултет, посочени в 

отделна директория с 9 файла; 

14. Комплект документи на хартиен носител от т.1 до т. 14 – 4 броя  

15. Комплект документи от т. 1, 2, 7, 8, 10  (евентуално посочване на други документи  от т. 

4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16 ) на електронен носител – 8 броя. 

Приемат се за рецензиране монографията и всички приложени научни статии, научни 

доклади и научноизследователски проекти, които са завършени и изплатени и са след 

присъждането на академичното звание „доцент“ на кандидата.  

 

Кратки биографични данни  

Доц. д-р Станимир Кабаиванов е роден на 25.09.1979 година.  През периода 1994 г. – 

1998 г. завършва физика с английски език в ОМГ „ Акад. Кирил Попов“. Следващите четири 

години 1998 – 2002 завършва Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и става ба-

калавър по „Макроикономика“, а през 2003 година получава степента магистър по „Финансов 

мениджмънт“. Следващите пет години посещава на докторантурата си и през ноември 2010 

година защитава докторска степен с докторантура на тема: „Оценка на инвестиционни порт-

фейли с помощта на системи с изкуствен интелект“, която официално получава на 24.01.2011 

г. От 2011 г. до 2014 г. е главен асистент в ПУ, а от 2014 г. до настоящия момент е доцент по 

„Финанси“. През 2015 г. е избран за Декан на ФИСН, която длъжност изпълнява до настоящия 

момент. 

Доц. д-р Станимир Кабаиванов притежава богат практически опит. Трудовата си кариера 

стартира през 2014 година като основава софтуерното дружество „Дрономи“ ООД, откъдето 

придобива добри комуникационни умения със специалисти от Германия, Япония, САЩ, Ки-

тай, Австралия и др. Има изградени управленчески умения, основно от времето през което е 
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декан, а преди това и от ръководството на софтуерен екип от 7 души разработчици. Освен 

това, притежава и богат педагогически опит, както и завидни умения за работа в екип.    

Владее английски, немски  и руски език.  

Изключително добър специалист е в областта на информационните технологии.  

Обща характеристика на дейността на кандидата 

2.1. Оценка на учебно-педагогическата дейност 

Доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов e назначен на основен трудов догонвор в ПУ 

„Паисий  Хилендарски“ със заповед Р-34-342/04.07.2011 год. като преподавател в катедра 

„Финанси и счетоводство” към Факултет по икономически и социални науки, към който 

продължава да работи и до настоящия момент. 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. През учебните 2014/2020 г.е водил лекции и упражнения самостоятелно 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.) 
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Разработил е учебни програми по следните дисциплини: „Корпоративни финанси“, 

„Иконометрия“, „Приложен анализ на финансови данни“ и „Съвременни методи за инвести-

ционен анализ“ 

Преподава основно във Факултета по икономически и социални науки. Студентите на 

които е преподавал и преподава са от различни специалности.  

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. 

През последните пет години е участвал в 5 научни журита за „доцент“, 5 за „главен 

асистент“, 10 за ОНС „доктор“. Участвал е в 3 процедури, като член на ЕГ на НАОА за 

програмна акредитация (2 в УНСС и 1 в ИУ „Варна“). 

Гост преподавател е бил в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Нов 

Български Университет.  

Преките ми впечатления за учебно-педагогическата дейност на доц. д-р Станимир 

Иванов Кабаиванов са изключително позитивни. С убеденост мога да твърдя, че той е 

уважаван и ценен преподавател от студентите,  дипломантите, докторантите  и 

преподавателите от факултета и университета. Доказателство за това са не само писмените 

оценки от студентите, но и видимото изключително позитивното отношение от студенти, 

дипломанти и преподаватели към него. 

3.2. Оценка на научната и научно-приложната дейност 

За участие в конкурса, доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов е представил 

достатъчно научни публикации, както в количествено, така и в качествено отношение.  

Разпределение на научните трудове по видове, в страната и в чужбина:  

№ Вид на научната 

публикация 

Брой В 

страната 

В 

Чужбина 

В съавтор-

ство 

Самостоятелни 

страници 

1 Монографии 1 1 - - 155 

2. Учебници   - - - - - 

3. Научни статии и 

научни доклади 

44 2 42 44 232 

 Всичко: 45 3 42 44 387 
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Общият списък на публикациите за участие в конкурса включва 45 заглавия, 

изчерпателно описани в списъка с научни трудове в предоставената документация. От тях 20 

публикации са индексирани в SCOPUS и/или Web Of Science (2 в списания с Q1, 1 – Q2, 4 – Q3, 

2 – Q4, 9 – в списания/поредици с SJR). 

Доцент д-р Станимир Кабаиванов участва в 9 проекта (1 по Седма рамкова програма, 3 

по Хоризонт 2020, 1 по Urban Innovative Actions). На два от тези проекти е ръководител (един 

приключил успешно и един активен), а на един от международните (INNOAIR) – координатор 

за ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Съавтор е на един полезен модел (#2863 – клас B64C 39/02, G05D 1/10, Интегрирана 

система за управление работата на автономни безпилотни летателни апарати“). 

Ръководител е на един успешно защитил докторант (гл. ас. д-р Петър Атанасов), научен 

консултант на докторант Ива Михайлова в университета на St. Gallen, Швейцария, както и на 

докторант Георги Калоферов - във ФИСН. 

Общата ми оценка на научната продукция на доц.п д-р Станимир Кабаиванов е изцяло 

положителна. Бих добавил, че много малко са авторите с толкова много публикации в чуж-

бина, а това го прави не само известен в България, но дори и повече в чужбина. 

Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания 

С научен и научно-приложен принос са следните  по-важни моменти в работата на 

кандидата за заемане на академичната длъжност ”професор”: 

1. Дообогатяването на финансовия анализ на облигационните индекси и аргументи-

раните нови допълнения към методите за провеждане на стрес тестовете. Като се 

позовем на извършеното номериране от автора в частта научна продукция, считаме 

че това е № 12_0, т.е монографията с която кандидата участва в конкурса; 

2. Обосноваването на оригинален подход при изследване на финансови кризи, в т.ч. и 

метода за оценка на ефектите от пренасяне на икономически проблеми – публикация 

12_14; 

3. Аргументирането на работещи решения на проблеми в областта на оценката на 

иновативни проекти и управлението на фирмените ресурси с помощта на интели-

гентни системи за анализ на данни и реални опции – публикации 12_11, 12_18 и 

12_37; 
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4. Аргументирането и избора на иновативен подход за оценката на опции и намирането 

на решение на важни практически проблеми съпътстващи процеса на анализ, както и 

обвързването на получените резултати с управленските решения и дългосрочните 

ефекти от тях - публикации 12_1, 12_9, 12_12, 12_16, 12_22 и 12_26; 

5. Изясняването за специфичен кръг специалисти на приложимостта на различните 

икономически модели за изследване и анализ на пазарите на криптовалути – публи-

кации 12_2 и 12_41; 

6. Аргументирането на конкретни предложения за ограничаване на кибер атаките и за 

някои възможности за ранно откриване на заплахите, като са предложени решения за 

използване на самообучаващи се алгоритми – публикации 12_17 и 12_40; 

7. Използваните методи за моделиране и анализ на нагласите и проблемите на младите 

хора и тяхната професионална реализация – публикации 12_36, 12_42, 12_43 и 12_44. 

8. Доц. д-р Станимир Кабаиванов притежава и свидетелство за регистрация на полезен 

модел BG 3864/20.09.2017 г. издаден от Патентно ведомство за „Интегрирана сис-

тема за управление на автономни безпилотни летателни апарати“. 

Посочените приноси са основа за обогатяване на  практико-приложното поле за бъдещи 

и по-качествени изследвания и анализи на проблеми от финансовата и икономическата област. 

Авторът се ползва със завиден и заслужен авторитет сред научните среди у нас и в чужбина. 

Научната продукция е оценена положително с цитати в реферирани издания, 

монографии и рецензирани списания, като за участие в конкурса са подбрани – цитирания в 

SCOPUS / WoS 29 (Q1 – 7 бр., Q2 – 5 бр., Q3 – 3 бр., Q4 – 1 бр., SJR – 1 бр., книги и др. – 12 бр.), 

в монографии 13, в рецензирани издания – 20 бр.  

 

4. 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 кандидата и са откроени от останалите в публикациите 

в които той е съавтор. Не открих плагиатство. Кандидатът надвишава минималните 

факултетни и национални изисквания за заемане на длъжността „професор“. 
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5. Критични забележки и препоръки  

1. Прави впечатление голямото участие на съавтори в представената за рецензиране 

научна продукция, ето защо бих препоръчал за в бъдеще да засили повече самостоятелното си 

участие в публикационната дейност. 

2. Публикациите му в преобладаващата си част са строго специализирани и насочени 

главно към конкретни проблемни области. Това е много добре, но като че ли се подценяват 

тези свързани по-непосредствено с финансите, паричното обръщение, кредита и застрахова-

нето. С пренасянето на центъра на тежестта към по-широката област на финансите, би могъл 

да търси нови и значими приносни моменти за дообогатяване на финансовата теория и 

практика. 

6. Лични впечатления 

Познавам сравнително добре кандидата за заемане на академичната длъжност „профе-

сор” – доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов. В продължение на вече около десет години 

имам удоволствието да работя с него в една и съща катедра. Точната дума с която искам да 

направя оценка за съвместната ни работа е възхищение от неговата коректност, отзивчивост, 

лоялност и професионализъм. Убеден съм, че с тези си качества той заслужено се ползва с 

авторитет и уважение, не само в научната област, а и в живота като цяло. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 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 също да подкрепи 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 счето-

водство“ към Факултета по  икономически и социални науки. 

Гр. София,       Рецензент: ............................................ 

23.09. 2020 г.       /проф. д-р Богомил Манов/ 

             


