С ТА Н О В И Щ Е
От доц. д-р Виктор Иванов Йоцов,
Институт за икономически изследвания при БАН, секция „Макроикономика“
Относно научните трудове, представени от кандидатите по конкурса за заемане на
академичната длъжност „доцент” по професионално направление: 3.8 Икономика
(Макроикономически анализи и политики, Международна макроикономика /на български и английски език/), обявен в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 г.
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Информация за конкурса

Настоящото становище е изготвено съгласно заповед № РД-38-460/ 26.07.2019 г.
на ректора на СУ „Св. Климент Охридски” и решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет, протокол № 06 от 25.06.2019 г. По обявения конкурс документи са подали
двама кандидати (по азбучен ред): Димитър Георгиев Златинов и Павел Тодоров Стойнов.
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Данни за кандидатите

Димитър Златинов има бакалавърска степен по Икономика (Макроикономика) и
Мениджмънт (Стопанско управление) от ПУ „Паисий Хилендарски”, придобити през
2009 г. Има магистърска степен по „Икономика“, специалност „Международни икономически отношения (Международна икономика)“ придобита от ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий” през 2010 г. и магистърска степен по „Икономика“, специалност „Статистика
и финансова иконометрия” придобита от СУ „Св. Климент Охридски” през 2011 г. Кандидатът Димитър Златинов придобива ОНС „доктор“ през 2015 г. от СУ „Св. Климент
Охридски”. Има няколко специализации в чужбина, както и стажантски програми в БНБ,
Министерство на държавната администрация и реформа и община Пловдив. Работил е в
БНБ и в Икономическия и социален съвет. Понастоящем е главен асистент в СУ „Св.
Климент Охридски” – Стопански факултет, катедра „Икономика“.
Павел Стойнов има магистърска степен по „Математика“ от СУ „Св. Климент Охридски“ от 1996 г. и магистърска степен по „Изчислителна техника“ от ТУ – София от
1996 г. Кандидатът Павел Стойнов има две докторски степени – по „Икономика“, придобита от УНСС през 2017г. и по „Науки за земята“, придобита от СУ „Св. Климент
Охридски“ през 2015г. Понастоящем Павел Стойнов е главен асистент в катедра „Статистика и иконометрия“ на СУ „Св. Климент Охридски“, където работи от 2000 г. Бил е
хоноруван асистент по математика в ТУ-София. Като научни интереси кандидатът изброява 25 области от познанието, вариращи в много широки граници (микро и макроикономика; международни отношения; международна политика; национална и регионална
сигурност; география; туризъм; математика; иконометрия; изчислителна техника и др.).
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Обща характеристика на научно-изследователската дейност на
кандидатите

Във връзка с обявения конкурс кандидатите са представили за рецензиране своите
научни публикации. Информация за публикациите е показана в таблицата по-долу.
Вид научна
публикация
Учебно пособие
Самостоятелно
В съавторство
Монографии
Самостоятелни
В съавторство
Периодични издания
Студии
Самостоятелни
В съавторство
Статии
Самостоятелни
В съавторство
Доклади от научни
форуми

Димитър Златинов (бр. публикации)
По темата на
Извън темата на
конкурса
конкурса
1
0
0
0
1
0
4
0
4
0
2
0
12
0
3
0
3
0
0
0
9
0
7
0
2
0
3

0

Павел Стойнов (бр. публикации)
По темата на
Извън темата на
конкурса
конкурса
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
0
0
0
0
0
0
1
6
0
5
1
1
2

14

Димитър Златинов е представил общо 20 научни публикации, от които 4 монографии, едно учебно пособие, 12 публикации в периодични издания и научни поредици и
3 доклада публикувани в сборници от конференции. Всички представени материали са
изцяло по темата на конкурса и следва да се вземат предвид при изготвяне на становището. Спазени са минималните количествени изисквания на Стопанския факултет на СУ
Св. Климент Охридски“ за заемане на академичната длъжност „доцент“.
Предоставената информация от кандидата Павел Стойнов не позволява точно да
се прецени кои от посочените публикации са свързани с обявения конкурс и съответно
да се вземат предвид при изготвяне на становището. Има разминавания в информацията
в отделните файлове. Кандидатът е приложил справка за изпълнението на минималните
изисквания във файл: Minimalni iziskvaniq_3_8.xls (с включено Приложение 1) и отделно
е представил Приложение 1 във файл Prilo_1_min_iziskvaniq.doc с включен списък на
публикациите, но двете приложения се различават съществено. Публикациите на кандидата са описани и във файл Publications_DOC_Stoynov.doc, а така също и във файл
Spravka_Avtorite_07_2019.doc. Има и още един файл в който фигурира списък на публикациите FEBA-KriteriiZaIzrastvane-Pavel_Stoynov_Docentura.doc в който също има информация за публикациите, която се различава от предходните. При съставянето на таблицата по-горе е използвана информацията от последния цитиран файл, без гаранция, че
това е най-меродавният източник, тъй като съществува и файл Publications_Stoynov_3_8.
doc, в който са посочени 15 публикации, но те не съвпадат напълно с тези от предходния
файл. Има още един проблем - в т.3.2.3 на количествените изисквания са посочени съшия
брой статии (15) , носещи 150 точки, но това не отговаря на действителността. Всъщност,
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осем от тези публикации са от участия в конференции и някои от тях вече са били посочени в друга графа от справката. Преобладаващата част от останалите публикации нямат
пряка връзка с темата на конкурса и не би следвало да се вземат предвид при оформяне
на становището. Има основания да се заключи, че количествените изисквания за заемане
на академичната длъжност „доцент“ в Стопанския факултет на СУ “Свети Климент Охридски” не са изпълнени от кандидата Павел Стойнов по отношение на т. 3 „Научни публикации“.
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Оценка на педагогическата дейност на кандидатите

И двамата кандидати са на основен трудов договор в СУ „Климент Охридски“ и
са ангажирани с преподавателска дейност. Семинарните занятия и лекторските часове на
кандидата Димитър Златинов изцяло покриват тематичното направление на конкурса.
Кандидатът Павел Стойнов води упражнения и лекционни курсове в областта на икономическата статистика и иконометрия.
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Основни научни резултати и приноси
От приложените публикации1 на кандидатите могат да се направят следните из-

води:
Научните интереси на кандидата Димитър Златинов са в областта на макроикономическите анализи и политики и международната макроикономика което напълно покрива тематиката на конкурса. Приносни моменти могат да се открият както в теоретичен
и приложен аспект, така и в образователния процес. Интерес представлява моделирането
на трансмисионния механизъм на фискалната и паричната политика в краткосрочен и
дългосрочен период при отчитане на особеностите на паричния съвет и членството на
България в ЕС. Съществен приносен момент представлява доразвиването на подхода на
индексите на фискалната и паричната политика, с оглед неговата приложимост в условията на паричния съвет в България, на която основа е допълнена методологията на Европейската комисия за изчисляване на структурното бюджетно салдо. Разкрити са възможностите за разширяване на аналитичната приложимост на модела Мъндел-Флеминг
за изследване на ефективността на фискалната и паричната политика при различни валутни режими и е демонстрирана приложимостта на модела в теоретичен план за анализиране на трансмисионния механизъм на макроикономическите политики и присъщите
им ефекти. Принос е и разработеният подход за прогнозиране на нетния износ на електроенергия от България въз основа на емпиричен анализ на факторите, влияещи върху
търговията с тази специфична стока.

Трябва да се отбележи, че само кандидатът Димитър Златинов е приложил текстовете на всичките си публикации, докато за публикациите на кандидата Павел Стойнов може да се съди само по приложените резюмета.
1
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В публикациите на Павел Стойнов могат да се открият приносни моменти по отношение на изграждане на приложни модели за оценка на финансови инструменти и деривативи, а така също и по отношение на въпросите свързани с процесите на глобализация и интеграция. Постигнати са някои се научно-приложни резултати в изследване на
факторите обуславящи динамиката в сектор „туризъм“. Кандидатът Павел Стойнов може
да претендира и за някои приносни моменти в областта на политико-икономическите
аспекти на сигурността, но те са твърде далеч от професионалното направление на конкурса.
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Заключение

След обстойно запознаване с приложените от кандидатите документи могат да се
направят следните заключения:
1. Образованието, публикациите, както и качеството и обема на педагогическата дейност на кандидата Димитър Златинов потвърждават по категоричен начин, че са изпълнени всички изисквания на ЗРАСРБ, правилника за неговото приложение и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ
2. Кандидатът Павел Стойнов има нужната квалификация, но научните му интереси,
публикациите, както и педагогическата му дейност не съответстват на научния профил на конкурса. Не всички количествени критерии са изпълнени.
На основание горните заключения предлагам на Научното жури да избере гл. ас.
д-р Димитър Георгиев Златинов на академичната длъжност „доцент” по професионално
направление: 3.8 Икономика (Макроикономически анализи и политики, Международна
макроикономика /на български и английски език/)

20.10.2019 г.

Доц. д-р Виктор Йоцов
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