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АКАДЕМИЧЕН И ТРУДОВ ОПИТ 

2010 г. – до момента 

Главен асистент | Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

● Научен секретар, Катедра „Икономика” 

● Член на Факултетния съвет 

● Лектор по Макроикономика, Международна икономика и Стопанска политика  

● Асистент по Макроикономика II 

 

2018 г. – до момента 

Главен асистент | Институт за икономически изследвания, Българска академия на 

науките 

● Изследовател в секция „Международна икономика”       

 

2018 г. – до момента 

Хоноруван преподавател | Общоикономически факултет, Университет за национално и 

световно стопанство 

● Лектор по Макроикономика 

 

2011 – 2018 г. 

Хоноруван преподавател | Факултет по икономически и социални науки, Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски” 

● Лектор по Международна икономика и Приложен икономически анализ  

● Асистент по Макроикономика и Макроикономика, второ ниво 

 

2010 – 2016 г.  

Старши Експерт | Българска народна банка, Дирекция „Международни отношения”, 

Отдел „Международни финансови институции” 

● Подготовка на участието на представителите на Българската народна банка в 

Икономическия и финансов комитет, Комитета по финансови услуги, Съвета 

ЕКОФИН и Комитета по международни отношения към Европейската 

централна банка. Изготвяне на позиции и анализи във връзка с инициативи на 

Европейската комисия и политиката на международните финансови институции 
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по въпросите на глобалното икономическо развитие и международната валутна 

и финансова стабилност. 

 

2009 – 2010 г. 

Експерт | Икономически и социален съвет, Дирекция „Международно сътрудничество и 

връзки с обществеността”, Отдел „Международно сътрудничество и протокол” 

● Изготвяне на секторни анализи и доклади за развитието на националната 

икономика и държавите-членки на ЕС. Подготвяне на становища и документи по 

икономически и социални въпроси. 

 

2008 – 2009 г.  

Експерт | Българска народна банка, Дирекция „Икономически изследвания и прогнози”, 

отдел „Финансови и монетарни изследвания” 

● Изготвяне на периодичното тримесечно издание на БНБ „Икономически 

преглед” в частта „Държавно управление и финанси”. Участие в подготвянето на 

всекидневния бюлетин на международните и националните пазари на БНБ. 

Текущи задачи, свързани с проследяване на тенденциите и прогнозиране на 

фискалните показатели на страната.  

 

2008 г. 

Стажант | Българска народна банка, Дирекция „Международни отношения”, Отдел 

„Международни финансови институции” 

● Икономически анализ на външните шокове за българската икономика и 

регионалните перспективи за 16 Балкански и Източноевропейски държави в 

периода 2003-2008 г.  

2007 г. 

Стажант | Министерство на държавната администрация и административната реформа, 

Инициатива „Таен клиент”  

● Наблюдение на работната среда и спазването на стандартите при обслужване на 

клиенти в звената на държавната и местната администрация в 5 държавни 

структури на територията на гр. Пловдив и гр. Асеновград. 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

2011 – 2015 г. | Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Доктор по икономика, специалност „Политическа икономия (Микро- и 

макроикономика)”   

Научен ръководител: доц. д-р Мариела Ненова-Амар 

Тема на дисертацията: Взаимодействие на фискална и парична политика при плаващ 

валутен курс и в условията на паричен съвет 

 

2009 – 2011 г. | Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Магистър по икономика, специалност „Статистика и финансова иконометрия”  

Научен ръководител: доц. д-р Мариела Ненова-Амар  

Магистърска теза: Макроикономически прогностичен модел за България 

 

2009 – 2010 г. | Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” съвместно с 

Института за икономически изследвания, Българска академия на науките 

Магистър по икономика, специалност „Международни икономически отношения. 

Международна икономика”  
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Научен ръководител: проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова  

Магистърска теза: Краткосрочен прогностичен модел за българската икономика 

 

2005 – 2009 г. | Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

Бакалавър по икономика, специалност „Макроикономика” 

 

2007 – 2009 г. | Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

Бакалавър по мениджмънт, специалност „Стопанско управление” 

  

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

2014 | Международен валутен фонд, Joint Vienna Institute, Австрия 

Курс по диагностициране на макроикономическите процеси (Macroeconomic 

Diagnostics)  

 

2014 | Чешка народна банка, Чехия 

Курс за текущите предизвикателства от гледна точка на централните банки пред 

Европейския съюз и международните организации  

 

2013 | Университет за национално и световно стопанство 

Курс по статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност 

 

2010 | Европейска сметна палата, Люксембург 

Курс по измерване на социалния прогрес, икономическото развитие и благосъстоянието 

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

2017-2018 г. | Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките 

Проект: Изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката, Дейност IА 

„Прогнози на електропотреблението до 2040 г.” и Дейност III „Изследване на 

тенденциите на развитие на енергийните пазари в Европа и възможностите на България 

да продължи да бъде износител на електроенергия”. 

 

2017 г. | Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

Проект: Предизвикателства и бариери пред задълбочаване на интеграционните процеси 

за новоприетите страни-членки на ЕС /на примера на България/. 

 

2014 г. | Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

Проект: Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане 

на качествено е-обучение в системата на висшето образование към Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”. 

 

2010-2013 г. | Българска стопанска камара 

Проект: Разработване и внедряване на информационна система за оценка на 

компетенциите на работната сила по браншове и региони към Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. 

2011 г. | Българско търговско-промишлена палата  

Проект: Краткосрочни и дългосрочни мерки за възстановяване на заетостта – гледната 

точка на българските работодатели, осъществяван в сътрудничество с Международната 

организация на труда. 
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2011 г. | Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”  

Проект: Софтуерна система за разработване на бизнес модели” към Университетски 

фонд „Научни изследвания” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 

 

2007-2010 г. | Министерство на образованието, младежта и науката  

Проект: Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, 

формиран в степените на висшето образование, осъществяван съвместно от Факултет 

по икономически и социални науки /ПУ „Паисий Хилендарски/ и Катедра 

„Икономическа социология” /УНСС - София/. 

 

НАГРАДИ И ЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

2014 г. | Участие в Срещите с лауреати на наградата по икономика в памет на Алфред 

Нобел, организирани от фондация Линдау, Германия 

 

2010 г. | Съюз на икономистите в България, Млад икономист 2010 г., Четвърта награда 

Тема: Кредитната политика на банките в България по време на сегашната икономическа 

криза 

 

2009 г. | Съюз на икономистите в България, Млад икономист 2009 г., Четвърта награда 

Тема: Икономическите субекти в условията на криза 

 

2008 г. | Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по икономически и 

социални науки, Ден на академичното слово, Първа награда 

Тема: Социалната роля на собствеността /анализ на собствеността от позициите на 

Торстейн Веблен и инстутиционализма/ 

 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

2005 – 2008 г. | AIESEC България, Локална секция в Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски” 

Позиция: Член и Вицепрезидент на Локалната секция 

 

2005 – 2009 г. | Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Студентски съвет на 

Факултета по икономически и социални науки 

Позиция: Член и Вицепрезидент на Факултетния студентски съвет 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ  

● Езици:     Български език – Майчин  

          Английски език – C1  

      Испански език – A2 /Институт Сервантес/ 

● Компютърни умения:   Microsoft Office /Word, Excel, Power Point/  

         R Studio, Eviews 

● Свидетелство за   Категория B 

управление на МПС:      
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Анализ на общото състояние и тенденции на развитие на професионално-

квалификационната структура на заетите лица; Раздел 9: Прилагане на индексен подход 

за оценка на квалификационната структура на заетите лица в приоритетните 

икономически дейности; Раздел 10: Заключение и препоръки, включително за промяна 

на нормативната уредба (стр. 150-288), Цифрова библиотека на Националната мрежа за 

оценка на компетенциите, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, 

електронно издание, София, ISBN 978-954-9636-16-1 

34. Златинов, Д., Л. Векова (2012), Проучване на пазара на труда в България през 2012 

г., Раздел 7: Анализ на образователната структура на заетите лица в секторен и 

регионален разрез; Раздел 8: Анализ на общото състояние и тенденции на развитие на 

професионално-квалификационната структура на заетите лица; Раздел 9: Анализ на 

професионално-квалификационната структура на заетите лица в секторен и регионален 

разрез; Раздел 10: Заключение и препоръки, включително за промяна на нормативната 

уредба (стр. 139-239), Цифрова библиотека на Националната мрежа за оценка на 

компетенциите, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, електронно 

издание, София, ISBN 978-954-9636-16-1 

33. Златинов, Д. (2011), Основни краткосрочни и дългосрочни фактори и 

„двигатели” на българската икономика – чист износ, инвестиции, вкл. ПЧИ, 

потребление, иновации, технологии, промени в производителността и секторни 

перспективи за растеж  (стр. 239-266), Възможности за възстановяване, 

икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Република България, Българска 

стопанска камара – съюз на българския бизнес, София, ISBN 978-954-9636-30-7 

32. Златинов, Д., Л. Векова (2011), Проучване на пазара на труда в България през 

2011 г., Раздел 5: Анализ на образователната структура на заетите лица в секторен и 

регионален разрез; Раздел 6: Анализ на общото състояние и тенденции на развитие на 

професионално-квалификационната структура на заетите лица; Раздел 7: Анализ на 

професионално-квалификационната структура на заетите лица в секторен и регионален 

разрез; Раздел 8: Заключения и препоръки, включително за промяна на нормативната 

уредба (стр. 98-198), Цифрова библиотека на Националната мрежа за оценка на 

компетенциите, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, електронно 

издание, София, ISBN 978-954-9636-16-1 

31. Златинов, Д., Л. Векова, Т. Тасков, И. Танева, В. Фингарова, С. Тодорова (2010), 

Проучване на образователната и професионално-квалификационна структура на 

заетите и работната сила на национално, секторно и регионално ниво (стр. 13-

113), том трети, част първа, Библиотека „Развитие и оценка на компетенциите на 

работната сила“, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, София, 

ISBN 978-954-9636-17-8 
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Учебник/учебно помагало 

30. Златинов, Д. (2011), Методология на приложния макроикономически анализ 

(стр. 7-113), „Модели и решения на икономически задачи в софтуерна среда“ (сборник 

материали по проект „Софтуерна система за разработване на бизнес модели“ към 

Университетски фонд „Научни изследвания“ на ПУ „Паисий Хилендарски“), Унив. изд. 

„Паисий Хилендарски”, Пловдив, ISBN 978-954-423-687-8 

 

Публикации в научни списания 

29. Zlatinov, D. (2018), A Modeling Approach for Forecasting Electricity Exports from 
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Sciencies, Economic Research Institute, ISSN 0205-3292   

28. Златинов, Д. (2018), Интердисциплинарность как принцип отбора содержания 

образования (на примере преподавания и изучения макроэкономики) (стр. 52-55), 

Непрерывное образование, Випуск 4 (26), Санкт-Петербургская Академия, ISSN 2225-

9457  

27. Zlatinov, D. (2018), Which are the Winners and Losers at Corporate Level in the Recent 

Economic Crisis in Bulgaria? (pp. 640-652), Études balkaniques, Institute of Balkan Studies 

and Centre of Thracology, LIV, Volume 4, Bulgarian Academy of Sciencies, ISSN 2534-

8574 

26. Zlatinov, D. (2017), Effects of Business Cycle on Private Consumption in Bulgaria 

during the Global Financial and Economic Crisis (pp. 91-107), Economic Studies Journal, 

Volume 4, Bulgarian Academy of Sciencies, Economic Research Institute, ISSN 0205-3292  

25. Златинов, Д. (2010), Демографски детерминанти на новата теория за 

икономически растеж (стр. 177-190), сп. Население при Центъра за изследване на 

населението към Българска академия на науките, София, 1-2/2010 г., ISSN 0205-0617 

23. Златинов, Д., Л. Векова (2010), Професионално-квалификационна структура на 

заетите лица – състояние и развитие в основни икономически дейности (стр. 44-

48), сп. Икономика, 4/2010 г., София, ISSN 1312-2428 
 

Публикации в научни поредици 

22. Златинов, Д. (2018), Аналитично приложение на модела Мъндел-Флеминг за 

изследване на ефектите от взаимодействието между фискална и парична 

политика в отворена икономика (стр. 125-144), Годишник на СУ „Св. Климент 

Охридски“, Стопански факултет, Том 16, Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски“, София, ISSN 1311-8420 

21. Zlatinov, D. (2018), Macroeconomic Challenges for the Transition to the Economy 4.0 

in Bulgaria (pp. 153-163), The Scientific Papers of the University of National and World 

Economy, Volume 3, Sofia, ISSN 2534-8957 

20. Златинов, Д. (2016), Два подхода за анализ и оценка на краткосрочните ефекти 

от взаимодействието между прилаганата антикризисна фискална и парична 

политика (стр. 81-100), Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански 

факултет, Том 13, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, ISSN 

1311-8420 

19. Златинов, Д. (2015), Паричният режим като предпоставка за координиране на 

фискалната и паричната политика: опитът на Чехия и България (стр. 165-182), 

Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, Том 10, 

Университетско издателство „Паисий  Хилендарски“, Пловдив, ISSN 1313-227X 
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18. Златинов, Д. (2015), Теоретични, приложни и интердисциплинарни аспекти при 

преподаването на макроикономика (стр. 78-83), Дискусия на тема „Висшето 
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