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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова 
Институт за икономически изследвания на БАН  

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователната и 
научна степен „доктор” по професионално направление 3.8 Икономика 
(Политическа икономия). 

Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното 
жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед №В038-
481./16.07.2015г. на Декана на Стопанския факултет на 
СУ“Св.Кл.Охридски“в съотв. с чл. 4 на ЗАР в РБългария и Правилника за 
прилагането му в СУ“Св.Кл.Охридски“ 

Автор на дисертационния труд: ас. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТИНОВ, 
задочен докторант в Стопанския факултет на СУ"Св. Климент Охридски“ 

Тема на дисертационния труд:“ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ФИСКАЛНА И 
ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ПРИ ПЛАВАЩ ВАЛУТЕН КУРС И В УСЛОВИЯТА НА 
ПАРИЧЕН СЪВЕТ” 

1. Обща оценка на образованието и трудово-
професионалната дейност на дисертанта 

        Докторантът ас. Димитър Георгиев Златинов е роден на 21.01.1987г. 

и завършва средното си образование в 22 СОУ“Г.С.Раковски“ в гр. София. В 

периода 2001-2007 г. завършва успешно обучение по две специалности в 

Пловдивския университет и получава дипломи за бакалавър съответно както 

следва по две специалности: като икономист в редовно обучение по 

специалността „Макроикономика“ и като мениджър в задочно обучение по 

„Стопанско управление“. В периода 2009-2011 г. успешно завършва две 

магистърски програми: за икономист по специалността „Статистика и 

финансова иконометрия“ на СФ на СУ“Св.Кл.Охридски“ и  заикономист по 

специалността „МИО“ в Магистърската програма на ИИИ на БАН и Стопанския 

факултет на Великотърновския университет“Св.св. Кирил и Методий“. Заемани 

академични и други длъжности до момента  

Трудовата биография на ас.Д.Златинов свидетелствува за неговата 

последователност и упоритост в развитието му като икономист, който 

преминава от първоначалните позиции на завършил бакалавърска степен 
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стажант в Министерство на държавната администрация и БНБ-

Дирекция“Международни отношения“в 2007-2008 г. към  щатна заетост в БНБ 

„отдел“Икономичмески изследвания и прогнози“ в периода 2008-2009 г., експерт 

в одирекция“ Международно сътрудничество и връзки с обществеността“ на 

Икономическия и социален съвет на РБългария в периода 2009-2010 г. , а от 10 

ноември 2010 г. досега е експерт в Дирекция“Международни отношения“ на 

БНБ. 

Академичната заетост на ас.Димитър Златинов  в периода 2010-2015г. в 

Стопанския факултет на СУ“Св.Кл.Охридски“ е ангажираността му като 

асистент по „Приложен макроикономически анализ“- I част и „Макроикономика, 

първо ниво-първа и втора част“. В периода 2011-2015 г. ас.Д.Златинов работи и 

като хоноруван преподавател-асистент в ПУ“Пайсий Хилендарски“ –Факултет 

на икономически и социални науки по дисциплините: „Макроикономика“, 

„Микроикономика, второ ниво“ и „Международна икономика“, “Бизнес модели в 

софтуеърна среда“ и „Модели и решения на икономически задачи в софтуерна 

среда“. 

 Оценка за участието му в научни проекти, членство в 

научни организации и др. 

Ас.Д.Златинов има активно участие в изпълнението на 5 

образователно-научни проекти в периода 2011-2015 г. като хоноруван 

преподавател. За успешно представяне в научни конкурси на СИБ за „Млад 

икономист“ е носител на 2 награди (в 2009г. и 2010г.), както и в други два 

конкурса в 2008 г. и в 2004 г.  

Членува в АИСЕК в периода 2005-2008г., както и на Студентския 

съвет към факултета“Икономически и социални науки“ на ПУ“Паисий 

Хилендарски“ 

 Оценка за изпълнението на индивидуалния му план като 

докторант. 

Ас.Д.Златинов е докторант от 2011 г. в задочна форма на обучение по 

специалността „Политическа икономия“„, “Микро и-макроикономика“ в СФ на 

СУ“Св.Кл. Охридски“ с научен консултант доц.д-р Мариела Ненова-Амар. Той 

успешно е изпълнил индивидуалния си план и с решение на ФС на СФ на СУ 
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„Св.Кл.Охридски“ дисертационният му труд е предложен за защита с цел 
присъждане на образователната и научна степен „доктор“. 

2. Обща характеристика на представения дисертационен 
труд 

 Структура, обем 

Представеният за рецензиране дисертационен труд на ас.Димитър 

Златинов се отличава с ясна и логично издържана структура на направения 

анализ. Съдържанието на труда е с общ обем от 270 страници, като включва 

въведение, три глави, заключение, ползвана литература и приложения. 

Прави впечатление, че структурата се отличава с премерена и добре 

осмислена  балансираност на изложението, което съответно се отразява и в 

съответния обем на всяка част от съдържанието, например по глави 

съответно: Първа глава - 68 страници, Втора глава - 67 страници и Трета 

глава - 60 страници. Уводът е от 14 страници, и заключението – от 6 

страници. Използваната литература включва 138 източника (11 източника на 

български език и 126 източници на английски език), като е представена на 9 

страници. Приложенията са в обем от 42 страници. 

Положителна оценка заслужава избраната методологическа 

постановка на структуриране на изследването в последователно следван 

избор на аналитичната взаимовръзка на теориите и моделите за 

взаимодействието на фискалната и парична политики (в Първа глава) и 

предлаганата методологическа рамка за емпиричен анализ на 

взаимодействието между фискална и парична политика в условията на 

отворена икономика. Основен фокус на анализа в Първа глава е 

осмислянето на еволюцията на теоретическите възгледи и принципи за 

съгласуване на паричната и фискална политика от Дж.М.Кейнс и школата на 

кейнсианството, монетаристката школа, неокейнсианството новата 

политическа макроикономия и съвременните анализи на разглежданата 

проблематика в условията на тлобалната и финансова и икономическа 

криза. Анализът във втората част на Първа глава се концентрира върху 

структурирането и базисните допускания в основните макроикономическите 

модели за взаимодействие на паричната и фискална политика при отворена 

икономика.  На основа на оценката на предимства и възможности на модела 
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IS-LM-BP за макроикономически анализ се отделя внимание на моделите на 

Мъндел-Флеминг,  разширеният Мъндел Флеминг модел на Р.Дорнбуш, 

моделите на общо равновесие по подхода на новата отворена 

макроикономика. Това позволява на докторанта да изведе аргументирано 

подхода си за оценка на конкретни комбинации на макроикономическимикс 

при плаваш валутен курс и при фиксиран валутен курс в условията на 

несъвърщена капиталова мобилност. Изведен е избор  на  променливите, 

изследването на които дава възможност да се оценят ефектите на 

взаимодействие на фискалната и парична политика при условията на 

плаващ и фиксиран валутен курс при несъвършена капиталова мобилност.  

Конкретизацията на изследването във Втора глава се фокусира върху 

представянето на методологически подход за анализ и оценка на основния 

предмет на дисертацията (взаимодействието на фискалната и парична 

политика) при предпоставките за наличие на два противоположни парични 

режими на примера на България и Чехия. Това е и най-значимата в 

теоретико-приносен контекст част от дисертационния труд, в който с научна 

добросъвестност и задълбоченост са изложени авторовите идеи при 

модифициране на модела Мъндел-Флеминг и индексите на фискалната и 

паричната политика на Левен и Валенсия да се изследва взаимодействието 

на паричната и фискална политика не в зависимост от валутния курс, а 

според вида паричен режим. При това инструментите на 

макроикономическата политика са избрани да бъдат бюджетното салдо и 

задължителните минимални резерви вместо бюджетните разходи и 

паричното предлагане.На практика това дава възможност да се реализира 

презумпциите и предпоставките за функциониране на два типа парични 

режими, които са обект на анализ на примера на България и Чехия. 

На основа на анлиза е обоснован двойнствения характер на 

паричната и фискална политика като се оценяват техните ефекти от една 

страна, върху външния и реалния сектор, а от друга страна, 

върхусъстоянието на фискалния и паричния сектор. Убедително са 

изведени теоретическите зависимости между икономическите сектори на 

икономиката при прилагане като макроикономически инструменти на 

бюджетното салдо и задължителните минимални резерви в банковата 
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система. Изведени са бюджетните ограничения на отделните икономически 

сектори спрямо фискалните и парични инструменти и цели. 

По този начин убедително и обосновано от теоретико-

методологически характер е представеното в Трета глава емпиричното 

тестване  на подхода,предложен от докторанта Д.Златинов за анализ и 

оценка на взаимодействието на фискалната и парична политика при 

различни парични режими. Това прави възможно представянето на 

резултати от емпиричното изследване под формата на оценка на ефектите 

от взаимодействието на разглежданите политики от гледна точка влиянието 

върху отделните икономически сектори (фискален, паричен, външен и 

реален ) на примера на България и Чехия за периода 2006-2014 г. 

Представените изводи и препоръки относно съчетавеното на мерките на 

фискалната и паричната политика са изведени от гледна точка на 

двустранните ефекти на разглежданите политики в два аспекта: 1) по 

отношение на фискалния и паричен сектор; и 2) върху външния и реален 

сектор в разглежданите страни.  

В структурно отношение направеното заключение отразява 

обосновано, и конкретно постигнатите резултати и направените  изводи.  

 Оценка за: актуалност на темата; целта; задачите; 

обекта; предмета; основната теза на дисертационния труд 

       Актуалността на темата е обусловена от проблемността на 

съгласуването на фискалната и парична политика в условията на негативното 

отражение на Глобалната криза и Европейската суверенна дългова криза за 

задълбочаване на дефицитите на държавните бюджети  на както на страните 

от ЕС, така и на други трети страни. В зависимост от ефективността на 

въздействието на съгласуваността на разглежданите два вида политики на 

съвременния етап се очертават и различни възможности за структурна 

адаптация на отделните национални икономики след шоковите ефекти от 

разглежданите кризи върху макроикономическата ликвидност и финансовата 

стабилност, както и върху забавянето на стопанския растеж в резултат на 

нарастващи неравновесия на основните сектори на икономиката.  

Достойнство на научното изследване е разработеният оригинален 

подход на автора да разгледа възможностите на капацитета за въздействие на 

съчетаването на паричната и фискална политика при избора на конкретните 
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парични режими (таргетиране на инфлацията и Паричен съвет) посредством 

конкретизацията на прилагане на инструменти на фискалната и парична 

политика като бюджетното салдо и задължителните минимални резерви, чиято 

параметризация като стойностни ограничители съответствува в по-голяма 

степен за постигане на целите на конкретен макроикономически микс. 

В контекста на реформите в рамките на ЕС в областта на 

икономическото управление към засилване на строгостта на фискалната 

дисциплина предизвикателствата пред България като страна с Паричен съвет 

също обуславят актуалното значение на направения анализ в контекста на 

преценката на ролята на алтернативни парични режими за постигане на по-

добро въздействие на съчетаването им с фискалната политика. 

      Формулирането на целта и задачите на направеното изследване се 

отличава с теоретическа обоснованост и яснота.  

      От една страна като основна цел на изследването се дефинира 

разработването на подход за анализ и оценка на провеждана фискална и 

парична политика при два противоположни парични режима: 1) при 

управлявано плаващ курс с наличие за възможност за интервенции на 

централната банка и същевременно при провеждано от нея таргетиране на 

инфлацията; 2) при Паричен съвет, при който липсват възможностите за 

интервенции на Централната банка и паричният курс е фиксиран, като се 

поддържа на основа на прилагане на правило.  

       От друга страна, друга важна изследователска цел е представяне на 

бюджетните ограничения на икономическите сектори като функция на 

инструментите и целите на фискалната и парична политика на основа на 

аналитично изграждане и емпирично тестване на избрания методически подход 

за оценка на въздействието на съгласуваността на паричната и фискална 

политика.  

      Дефинираните цели не само са ясно отграничени, но и 

последователно изследвани с направения анализ в дисертационния труд. При 

такава постановка предметът на изследване са конкретните аспекти на 

взаимодействие на паричната и фискална политика при презумпцията, че 

техните цели са съответно постигане на икономически растеж и поддържане на 

ценова стабилност, което докторантът окачествява като предпоставка, за която 

има теоретически признат консенсус  в макроикономически контекст. Обектът 
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на изследване се конкретизира в избрания фокус на емпирично изследване на 

провежданата фискална и парична политика в краткосрочен план в България и 

Чехия за периода 2006-2013 г. 

  Основната теза на дисертационния труд включва изводът, че 

съчетаването на експанзионистична фискална и експанзионистична парична 

политика независимо от режима на валутния курс води до увеличаване на 

националния доход при по-нисък лихвен процент в краткосрочен период в 

съответствие с модела Мъндел Флеминг.  

 Използвана научна литература (оценка на осведомеността 

на дисертанта по проблематиката, разглеждана в дисертационния 

труд). 

Прави впечатление, че при посочването на българската литература ас. 

Д.Златанов е отразил избирателно само 11 цитирани източника, като до 

голяма степен липсва отразяването на български изследвания по проблемите 

на разглежданите основни теоретико-методологически школи в областта на 

макроикономиката и политическата икономия. Същевременно включените 

литературни източници на английски са значително голям брой от публикации. 

При тях би могло да се желае да бъдат отразени по-всеобхватно публикации 

по темата за ролята на взаимодействието на фискалната и паричната 

политика на България, особено на изследвания и публикации в рамките на 

МВФ и ЕС като международни организации, в които България участвува. 

Докторантът като цяло показва много добра информираност относно 

мястото и значението на конкретни и значими трудове по разглежданата 

проблематика и успешно осмисля постиженията на конкретните научни школи 

от гледна точка на своя анализ на взаимодействието на парична и фискална 

политика. 

 
3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

 Оценка за приносите, посочени от дисертанта 

Приносите, които посочва ас. Д.Златинов на разработения 

дисертационент руд отразяват вярно и обосновано основните резултати на 

неговото изследвате. Научната добросъвестност на докторанта му позволява 

да систематизира вярно и конкретно най-важните и значими резултати на 

аанализа му. 
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 Основните научни и научно-приложни приноси в 

дисертационния труд включват както следва: 

 Разработване на теоретико-методически подход на автора 

за анализ и оценка на взаимодействието на фискалната и парична 

политика чрез модифициране на модела Мъндел-Флеминг и  индексите 

на фискалната и парична политика на Левен и Валенсия. 

 При избрания подход се прилага определяне на моделните 

стойности на бюджетното салдо и на задължителните минимални 

резерви за всеки един от икономическите сектори и се извеждат двете 

променливи от гледна точка на реалния и външния сектор, както и 

спрямо фискалния и паричен сектор. Това позволява използването мна 

този аналитичен подход като ориентир за желаното ниво на координация 

на фискалната и парична политика при съответна оценка и анализ на 

ефектите от тяхното съгласуване 

 Доказаната теоретически двойнственост на фискалната и 

парична политика от гледна точка на ефектите им върху външния и 

реалния сектор, както и по отношение стабилността на фискалния и 

паричен сектор се доказва, че при избранияподход е възможно 

посредством макроикономическите инструменти на бюджетното салдо и 

задължителнитеминималнирезерви  да се оказва пряко влияние на 

реалния и външен сектор и косвено влияние върху фисклния и паричен 

сектор 

 Теоретически обосновани и формулирани са ефектите върху 

реалния сектор от провеждането на фискална и парична политика на 

основа но модела Мъндел-Флеминг. Изведени са аналитично и 

бюджетните ограничения на отделните икономически сектори спрямо 

избраните фискални и монетарни цели и инструменти. 

 Емпиричният анализ съдържа приноси в два аспекта:1) 

чрез прилагане на формулирания авторов подход е направен 

сравнителен анализ и оценка на координацията на фискалната и парична 

политика в българия и чехиа в условията на два типа парични режими за 

периода (2006-2013г.);2) направена е оценка на стойността и 

компонентите на потенциалния БВП и естествената норма на 
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безработица в България и Чехия за периода 1999-2014 г. и са оценени 54 

параметъра и коефициенти на чувствителност за двете странина 

включените при извеждането на бюджетните ограничения показатели. 

 Изследователският инструментариум за доказването на 

формулираната теза по същество е твърде разнообразен. 

Добросъвестно и аналитично в дисертацията са приложени конкретни 

подходи – системен и сравнителен подход, статистически и емпиричен 

подход и др..Направените изводи за оценка и анализ на координацията 

на фискалната и парична политика имат конкретно практическо-приложно 

значение особено в условията на структурна криза и са безспорен научен 

принос на докторанта. 

 Достойнство на дисертацията е проявената научна смелост 

да се аргументира убедително и съдържателно значимостта на 

овладяването на възможностите на координацията на фискалната и 

парична политика. Тя се разглежда аргументирано и задълбочено не 

само като част от овладяването на макроикономическия 

инструментариум, но и катооценка на алтернативните ефекти от 

конкретните взаимодействия на разглежданите политики като 

макроикономически микс.: 

 Представените резултати по съдържание и количество са 

убедително в подкрепа на присъждането на докторанта Д.Златинов на 

образователната и научна степен”доктор”. по професионално 

направление 3.8 Икономика (Политическа икономия). 

  Научните постижения и приноси са лично дело на 

докторанта. 
4. Оценка на публикациите по дисертацията 

Представените от ас.Д.Златинов пет публикации включват както 

следва: 

 „Аналитичен обзор на теоретични възгледи за 

координацията на фискалната и парична политика за стабилизационни 

цели” в сборник на СУ“Св.Кл.Охридски“ за докторантски трудове от 

студия в обем от 23 стр.  
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 Студия на тема:”Особености на взаимодействието между 

фискалната и парична политика в модела на общоикономическо 

равновесие в отворена икономика”, в: Научни трудове на Факултета за 

икономически и социални науки на Пловдивския университет, том9, 

2013г., 5-60 стр. 

 Приета за печат в Годишника на СУ”Св.Кл.Охридски”-Том 13, 

2015 г. статия на тема „Два подхода за анализ и оценка на 

краткосрочните ефекти от взаимодействието между прилаганата 

антикризисна фискална и парична политика”, 2015 г. 

 2 доклада на научни конференции в нашата страна и 

публикувани в Сборник от материали на конференциите.  

Направените публикации са свързани и отразяват конкретни части от 

дисертационния труд и публикуването им в университетски годишници на 

научни трудове, както и в сборници от материали на научни конференции 

позволява необходимата степен на разпространение на получените 

резултати в научната литература. Публикациите отговарят на изискванията 

за самостоятелни и добросъвестни авторови изследвания. 

 

5. Оценка на автореферата 

 Авторефератът отговаря напълно на изискванията за 

коректно отразяване на съдържанието и приносите на дисертационния 

труд. Направените изводи и заключения и представената справка за 

приносите представят най-важните резултати от изследването  

доборосъвестно и задълбочено.  

 Поради значителното богатство на идеи и съдържателността 

на представения в текста на дисертацията анализ авторефератът до 

определена степен на места резюмира прекалено лаконично 

многоаспектността на макроикономическия анализ, който се съдържа в 

пълния текст на дисертацията. 

 
6. Критични бележки, препоръки и въпроси 

Към дисертационния труд могат да бъдат отправени и някои въпроси и 

критични бележки. Те нямат за цел да умаловажат постиженията на 
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докторанта, а по-скоро да  насочат вниманието му към окончателното 

отредактиране на дисертацията с цел публикуването й като монография. Целта 

е да се очертаят проблеми, които касаят взаимовръзката между теоретичните 

възгледи и концепции и оценката на прилагането на макроикономическия микс, 

който може да гарантира устойчив растеж и парична и финансова стабилност.  

Към тези въпроси се отнасят както следва: 

На първо място, С оглед на бъдещата публикация на дисертационния 

труд като монографично изследване най-съществената ми препоръка към 

ас.Д.Златинов се отнася за разработката и интерпретацията на теоретико-
методологическия анализ в Първа глава  и параграф 1.  

Избраният от него подход да проследи еволюцията на анализа на 

взаимодействието на фискалната и парична политика чрез представяне на най-

важните позиции по темата, застъпвани от конкретни школи води до следване 

на историко-логическа последователност на представянето на конкретните 

школи. При такъв подход, обаче би следвало да се отразят по-конкретни 

произведенията и авторите по школи, за да се постигне по-академично 
качество на прегледа на литературата.  

Същевременно при избрания подход теоретичната дискусия в Първа 

глава  остава на втори план, а сравнителният анализ на школите се представя 

така, че не дава възможност да проличат по-ясно не само основните различия в 

тезите, но и концептуално-категориалните различия, които са инструментални 

при конструирането на моделите за анализ на взаимодействието на 

фискалната и парична политика при отворена икономика.  При по-задълбочен 

сравнителен анализ на концептуално-категориалните различия между 

разглежданите школи ще стане възможно и по-ясно да се очертаят приносите 

на докторанта при разработването на неговия подход към моделирането във 

Втора глава, защото той се основава на конкретен избор на инструментариум 
при на моделирането на взаимодействията на фискалната и парична политика. 

На второ място, считам, че като препоръка за бъдещопродължаване на 

изследването с неговия подход би могло да се обърне по-голямо внимание на 

моделирането на взаимодействието на фискалната и парична политика с оглед 

на прилагането на „активна” или „пасивна” макроикономически микс в отговор 
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на шокове, предизвикани от нарастване на държавния дълг и свързаните с това 
потребности от неговото финансиране. 

Заключение 
 
Научните приноси на труда на Д. ЗЛАТИНОВ свидетелствува за неговата 

научна добросъвестност, последователност и задълбоченост. Изразявам 

категорично подкрепата си за присъждането му на образователната и научна 

степен НС „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика 

(Политическа икономия). Считам, че достойнствата на дисертацията са както в 

овладяването на научни теории и възгледи и тяхната творческа интерпретация, 

така също и критичното осмисляне на собствен приносен подход за оценка и 

анализ на взаимодействието на фискалната и парична политика на примера на 

паричните режими в България и Чехия в периода 2006-2013г. 

       В заключение,  като имам предвид достойнствата на дисертацията и 

научните приноси, съдържащи се в нея препоръчвам на уважаемите членове на 

Научното жури да гласуват в подкрепа на присъждането на докторанта 

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТИНОВ на образователната и научна степен 

“доктор“ по научната специалност по професионално направление 3.8 
Икономика (Политическа икономия). 

София, 13 октомври 2015г.                                     

                                          

                                  
 

                             Рецензент: Проф.. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова 
 
 
 
 
 



 13

 
 

 
       

 

 
 

 

 

 

  

 

 


