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СТАНОВИЩЕ   

 

относно: процедура за защита на дисертационен труд на докторант Михаил Истатков 

Михайлов, на тема “Фактори за динамиката на лихвените проценти по кредитите и 

лихвените спредове на банките в България“  за придобиване на образователната и 

научна степен “доктор” по професионално направление 3.8 Икономика 

 

 от проф. д-р Стефан Христов Петранов, заемащ длъжността “професор” в Катедра 

Икономика на СУ “Св. Климент Охридски”, член на Научното жури.  

 

1. Данни за дисертанта 

Михаил Михайлов е зачислен на свободна докторантура към Катедра Икономика при 

Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 2014 година. Той има 

магистратура по икономика със специалност „Финанси“ от Университета за 

национално и световно стопанство, София и бакалавърска степен по икономика със 

специалност “Финанси”, модул “Банково дело” също от Университета за национално и 

световно стопанство, София. Професионалната му кариера понастоящем е свързана с 

Българската народна банка, където работи от 2001 година и заема последователно 

длъжностите Експерт, Старши експерт и Главен експерт в дирекциите “Икономически 

изследвания и прогнози”, “Финансова стабилност” и “Макропруденциален надзор и 

финансова стабилност”. 

 

2. Общо представяне на дисертационния труд 

Дисертационният труд се състои от заглавна страница, съдъжание, въведение, шест 

глави, разделени в две части, заключение, използвана литература и едно приложение в 

общ обем от 170 страници. В приложението са показани основните резултати от редица 

публикации за връзката на банковите лихви с лихвите на паричния пазар, които 

публикации служат за отправна точка при изследването в предложения дисертационен 

труд. Изследването е илюстрирано с 23 графики и 20 таблици с основни резултати. 

Списъкът на използваната литература съдържа 111 заглавия, от които 5 на български 

език и 106 на английски език.  С тези реквизити разработката отговаря на изистванията 

на чл. 27, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав 

в Република България и на чл. 66, ал. 2 от Правилника за условията и реда за 
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придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”.   

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от Катедра Икономика към 

Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.   

3. Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд 

 Представеният дисертационен труд има структура и съдържание, съответстващи на 

изискванията за монографично изследване. Той е в достатъчно голям обем и съдържа 

оригинални разработки на автора. В него има ясно формулиран икономически проблем 

– разкриване на основните фактори, които влияят за динамиката на лихвите по 

кредитите и за динамиката на лихвените спредове в България. Този проблем 

определено е важен и актуален. Подобни въпроси са били обект на изследване в 

международната научна литература за много страни и пазари, но за България на 

настоящия етап няма достатъчно изследвания поради относително кратката история на 

банковия пазар и малкия научен потенциал, ангажиран с такава тематика, както и 

донякъде поради институционалните особености на българската парична система.    

 

Целта и задачите на дисертационния труд са формулирани ясно. Освен това, авторът 

определено демонстрира отлично познаване на релевантната за темата литература. За 

това може да се съди по богатия обзор на теоретичните модели и емпиричните 

резултати по изследваните въпроси, представен в Приложението. За същото говори и 

дългият списък с използвана литература, предимно на английски език, включващ и 

много нови и актуални публикации. Това позволява на докторанта да осмисли и да 

систематизира съществуващите научни резултати, както и да интерпретира правилно 

резултатите от направеното изследване.  

 

Представената работа е добре структурирана, подходът е от общата теория, изложена в 

Част Първа, към конкретното приложение и анализите на получените резултати чрез 

иконометрични модели в Част Втора. Изложението е ясно и последователно. 

Дисертационният труд показва недвусмислено капацитета на автора да провежда 

самостоятелни изследвания. Изходните данните са подходящо подбрани и са цитирани 

източниците им. Техническият апарат е правилно аргументиран и използван. 

Приложените иконометрични модели са обосновани и изводите от тях са правилно 
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тълкувани.   С това считам, че представеният труд отговаря на  изискванията от чл. 66, 

ал. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.   

 

4. Научни и научно-приложни приноси 

Резултатите, изложени в дисертационния труд имат приносен характер, както в 

теоретичен, така и в приложен план. Приемам изложените от докторанта приноси и 

измежду тях бих откроил следните.  

 

В теоретичен план: 

 Адаптирането на използваните в икономическата литература подходи  към 

спецификите на българския банков сектор, характеризиращ се с наличието на 

Паричен съвет; 

 Анализиране на каналите за пренасяне на лихвените нива от паричния пазар в 

Еврозоната към България; 

 Включването в разглежданите модели на индикатор за състоянието на 

стопанската конюктура като апроксимираща променлива за нивото на кредитния 

риск. 

 

В приложен план: 

 Идентифицирането на фактори, които са статистически значими за динамиката 

на банковите лихви и емпиричното определяне на степента на тяхното влияние, 

въз основа на модели с корекция на грешката и векторна авторегресия; 

 Идентифицирането на фактори, които са статистически значими за динамиката 

на лихвените спредове и емпричното определяне на степента на тяхното 

влияние, въз основа на панелен регресионен модел с индивидуални ефекти; 

 Изводът, че нововъведените нормативни изисквания за обвързване на лихвите по 

кредитите с независими пазарни индикатори имат по-скоро чисто 

информационно значение за клиентите на банките доколкото ценовата политика 

на банките и преди това неявно, така или иначе, се е съобразявала с такива  

индикатори.    
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Тези приноси са резултат на приложение на съществуваща теория и методология, които 

са подходящо съобразени със специфичните характеристики на българския банков 

сектор. На тази база докторантът стига до разкриването на нови, неизследвани 

характеристики и параметри на кредитния пазар в България, както и до формулиране на 

изводи и препоръки за управленската практика по отношение на съставянето на 

макромодели, целящи изследването на равнището на кредитния риск, както и по-общо 

на финансовата стабилност в страната. С това предложеният труд отговаря на 

изискванията на чл. 66, ал. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.   

 

5. Публикации и участине в научни форуми 

Основните резултати от дисертационния труд са апробирани в научната общност чрез 

различни научни форуми. В материалите по процедурата са представени шест  

самостоятелни работи на Михаил Михайлов – пет на български език и една на 

английски език. Те са публикувани съответно в Дискусионни материали на БНБ, в сп. 

Икономическа мисъл на ИИИ при БАН и в Economic Systems. Извън проекта на 

дисертация, авторът представя и други четири свои публикации, които са в съавторство 

с авторитетни и много публикувани български икономисти. Всички публикации са в 

утвърдени и високо ценени научни издания.    

 

6. Заключение и предложение 

На базата на постигнатите резултати и изложените по-горе аргументи считам, че 

предложеният дисертационен труд на Михаил Истатков Михайлов напълно отговаря 

на критериите и изискванията, залегнали в Правилника за прилагане на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и в Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”.  С настоящото становище изразявам моето положително мнение 

за присъждането на образователната и научна степен “доктор” на Михаил Истатков 

Михайлов.   

 

София, 30.12.2015 г.    ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ: 

 

(Проф. д-р Стефан Петранов) 


