УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Ваня Петрова Иванова, катедра „Икономикс“, УНСС - София
Научна специалност „Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)“
Относно: конкурс за „доцент“ по професионално направление 3.8 Икономика
(Макроикономически анализи и политики, Международна макроикономика /на български и
английски език/).
1. Информация за конкурса
Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Икономика“, Стопански факултет на СУ, съгласно
решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет, протокол № 06 от 25.06.2019 г, ЗРАСРБ
и Правилникът за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени
и за заемане на академични длъжности в СУ „Климент Охридски“, и е публикуван в ДВ, бр52 от
02.07.2019 г.
Участвам в състава на научното жури по конкурса като външен член съгласно Заповед №РД-38460/ 26.07.2019 г на Ректора на СУ.
В конкурса участват двама кандидата. Оценката на кандидатите за заемане на академичната
длъжност "доцент" е изготвена според изпълнението на условията по чл. 53 и в съответствие с
резултатите от справките по чл. 54, ал. 1. за всеки кандидат по отделно.
2. Кратка информация за кандидатите в конкурса
2.1 Димитър Златинов има бакалавърска степен по Макроикономика от ПУ „П. Хилендарски“
и магистърска степен от СУ, специалност „Статистика и финансова иконометрия“. От 2015г. е
доктор по икономика. Заемал е длъжностите асистент и хоноруван асистент. От 2016г. и досега
Златинов е главен асистент в Стопански факултет на СУ, хоноруван асистент в ФИСН на ПУ и
катедра „Икономикс“ на УНСС, а от 2018 г. е главен асистент в Института за икономически
изследвания на БАН. Богатият професионален опит на кандидата като лектор и асистент в
различни университети несъмнено е доказателство за висок професионализъм, сериозна
експертиза и достигнати добри постижения в изследователската дейност. Паралелно с
академичната кариера Димитър Златинов е участвал и в множество научно -изследователски
проекти, което го представя и като сериозен учен.
2.2 Павел Стойнов има магистърска степен по стопанско управление от СУ и докторска степен
по Икономика от 2017г. Притежава и докторска степен по Науки за земята от 2015г. Заемал е
длъжността асистент и хоноруван асистент от 2000г. до днес в СУ „К.Охридски“ към факултет
Математика и Стопански факултет. Основните интереси на кандидата са в областта на
статистиката, иконометрията, математическото програмиране, туризма и финансите. Основната
му учебна ангажираност е с курсове по статистика и теория на вероятностите.
3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност
3.1. Изпълнение на задължителните минимални национални количествени изисквания за
академичната длъжност „доцент“
Кандидатът Димитър Златинов напълно отговаря на задължителните условия, заложени в чл. 26
на ЗРАСРБ и чл.105 от Правилника на СУ тъй като:
Има придобита образователна и научна степен доктор;
Автор е на значителен брой научни публикации изцяло по темата на конкурса, в т.ч. и
самостоятелна монография, рецензирана от двама научни рецензенти и необходимия брой
цитирания;
Заема академичната длъжност главен асистент от 2016 г.

Гл. ас. д-р Димитър Златинов представя научна продукция и документи, които доказват
формирането на 520 точки, съгласно утвърдените национални изисквания за заемане на
академичната длъжност „доцент“.
3.2 Изпълнение на задължителните минимални национални количествени изисквания за
академичната длъжност „доцент“
Кандидатът Павел Стойнов само частично отговаря на задължителните условия, заложени в чл.
26 на ЗРАСРБ и чл.105 от Правилника на СУ тъй като:
Има придобита образователна и научна степен доктор;
Автор е на15 научни публикации изцяло извън темата на конкурса, в т.ч. и самостоятелна
монография, която НЕ Е рецензирана от двама научни рецензенти и НЯМА необходимия брой
цитирания(15точки-3 цитирания, при изискуеми минимум 50 точки);
Заема академичната длъжност асистент и в последствие главен асистент от 2000 г.
Поради непълното изпълнение на изискванията на ЗРАСРБ и несъответствие с националните
минимални задължителни изисквания от страна на кандидатът Павел Стойнов, в този
конкурс ще бъдат рецензирани от мен единствено публикациите на кандидат Димитър
Златинов.
4. Оценка на учебно-преподавателската дейност
След спечелен конкурс през 2010 г. в Стопански факултет гл.ас. Златинов преподава активно в
курсове по Макроикономика и Макроикономика второ равнище, Световна икономика и
Приложни макроикономически анализи. Заетостта му е както в ОКС „Бакалавър“, така и в
магистърска степен.
Справката за годишната учебна заетост на гл. ас. Златинов за последните 4 учебни години
показва изпълнение при ОКС „Бакалавър“ средно от 460 ч. на година. През последните три
учебни години 23 % от лекциите са изнесени пред ОКС „Магистър“. Една не малка част от тях
са на английски език. През годините кандидатът заема и различни административни длъжности
във катедрата и факултета.
Личните ми впечатления от кандидата по дисциплините „Световна икономика“ и
„Макроикономически анализи“, са изключително положителни. Димитър Златинов подхожда
отговорно и се старае непрекъснато да усъвършенства учебното съдържание. Той е
преподавател, който покрива широк периметър от свързани с Макроикономиката и отворената
икономика учебни дисциплини и отговорното му отношение и ангажираност при работата със
студентите заслужават много висока оценка.
Въз основа на казаното може да се обобщи, че гл. ас. д-р Димитър Златинов е утвърден
преподавател в областта на макроикономиката и международната икономика. Трудовият стаж на
кандидата в СУ, в комбинация с учебно-преподавателската дейност и в други университети
говори за целенасочена подготовка за заемане на академична длъжност „доцент” в 3.8
Икономика – Макроикономически анализи и политики, Международна макроикономика(на
български и английски език).
5. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации
За участие в конкурса гл. ас. д-р Златинов представя 20 публикации в специализирани научни
издания и от престижни издателства. От тях 45 % са на английски език. Преобладаващата част
от публикациите (75 %) са самостоятелни.
Представените документи и публикации дават представа за активната му научноизследователска и преподавателска дейност през годините след заемането от него на
академичната длъжност „гл. асистент“ през 2016 г. Активната изследователска и консултантска
дейност му е позволила да направи за този период значителен брой публикации. Всички те са
оригинални научни изследвания, изцяло авторови анализи и са силно фокусирани в тематиката
на конкурса – Макрополитика и международна икономика
Кандидатът участва в конкурса с 20 публикации, реализирани в специализирани научни издания.
От тях:
една самостоятелна монография и три колективни монографични издания;
12 броя статии и студии в т.ч. две в списание индексирано в SCOPUS;
3 броя научни доклади на конференции в страната.

Допълнително представени са доказателства за участия в 5 научно-изследователски проекта и
участие в съавторство в едно учебно помагало по Международна икономика.
Като обобщение на посоченото до тук мога да оценя, че представените и доказани количествени
и качествени показатели на научната продукция на кандидата значително надвишават
утвърдените изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, според ЗРАСРБ и
допълнителните изисквания за СУ.
В творчеството на кандидата най-значимото научно направление се свързва с
макроикономически анализи и макрополитики в условия на криза и дисбаланси.
На второ място са публикациите, посветени на отвореността на икономиката и възможностите за
икономически растеж.
На трето място са публикациите, отнасящи се до интеграционните процеси в България,
конвергенцията на българската икономика с тази на останалите страни от ЕС .
Самостоятелният монографичен труд на гл. ас. Златинов е посветен на макрополитиката в
България след въвеждането на паричен съвет. В трите части на публикацията са обобщени
съществуващите знания за тази специфична форма на парична политика както и възможностите
и механизмите за прилагането на активна макроикономическа политика на национално ниво.
Направена е и иконометрична оценка на определени връзки и зависимости между
макроикономическите показатели в съответствие с изведените трансмисионни механизми на
фискалната и паричната политика.
В представените научни трудове и публикации кандидатът разглежда актуални и значими
въпроси, свързани с инструментите за провеждането на макрополитика, оценка на нейната
ефективност и прогнозиране на нейните резултати. При тях личи добро познаване на
теоретичните основи и развитието на проблемите, умения за аргументирани анализи и извеждане
на възможни решения.
Оценка за качеството на научната продукция в много голяма степен може да бъде направена чрез
цитируемостта. Приложената справка показва 16 цитати, в т.ч. 1 брой цитати на публикация в
списание, което се индексира в Scopus.
6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси
Резултатите от научната и научно-приложната дейност на кандидатът са получени като
следствие от публикуването на една самостоятелна и 3 колективни публикации, 12 статии в
специализирани списания, участие в 3 конференции в страната. Резултатите се покриват в
значителна степен с приносите на автора и може да се обобщи, че са основно в макроанализи и
макрополитики, международна икономика и преподаването на тази проблематика.
Самостоятелната монография на кандидата е озаглавена „ Макроикономическата политика в
България след въвеждането на паричния съвет /от теоретичен към приложен анализ/,“
издадена през 2019 г. В нея по подходящ начин са разгледани същността, очертани и обосновани
са спецификите на изследване и провеждане на макроикономическата политика от гледна точка
на необходимостта от координиране и приоритизиране на целите й; времевия хоризонт и
лаговете в икономиката; ефектите на паричния и валутния режим. Фокус на изследването са
възможностите на инструментите на макроикономическата политика в български условия и
оценката на тяхната ефективност и ефикасност. Направени са изводи относно каналите на
макроикономическо въздействие на фискалната и паричната политика и нейните възможности
за стимулиране на догонващото развитие на страната.
Представените трудове на кандидата по конкурса, както и резултатите от цялостната му
изследователска и преподавателска дейност позволяват да бъдат изведени редица положителни
резултати в т.ч. приноси обобщени в следните насоки:
• научни приноси, свързани с обогатяване и доразвиване на теоретични категории и
методологични въпроси, които се свеждат до систематизиране, разширяване и
обогатяване на теоретичните знания за макроравновесие, макрополитики, отвореност на
икономиката и влияние върху националната макрополитика, разработване подход за
прогнозиране на нетния износ на електроенергия от България, обосновано е използването
на определени показатели за оценка на ефективността и ефикасността на

•

макроикономическата политика, моделиран е трансмисионният механизъм на
фискалната и паричната политика в краткосрочен и дългосрочен период, като са отчетени
особеностите на паричния съвет и членството на България в ЕС.
научно-приложни приноси - разкрити и систематизирани са макроикономическите
ефекти от световната финансова и икономическа криза в България, тествана е
валидността на хипотезата за експортоориентирания икономически растеж в България за
1999-2017 г., направена е иконометрична оценка на влиянието на промените в развитието
на основни търговски партньори на България върху нейното икономическо развитие за
десет годишен период,

7. Основни критични бележки и препоръки
Към учебно-преподавателската и научно-изследователската дейност на кандидата имам следните
препоръки:
да увеличи участията си на международни научни форуми и публикациите си в чужди научни
специализирани издания, с което да направи по-видими постиженията си в избраната научна
област;
да се ангажира в подготовката на редовни и задочни докторанти.
8. Заключение
Приведените доказателства и направените оценки на научната, преподавателската и
изследователската дейност на кандидата доказват, че той отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и
на критериите на Стопански Факултет за заемане на академичната длъжност „доцент“. Всичко
това ми дава основание напълно убедено да предложа на уважаемото научно жури да даде
положителна оценка и предложи на Факултетния съвет на Стопански факултет при СУ
„Климент Охридски“ да избере и утвърди гл. ас. д-р Димитър Георгиев Златинов за заемане
на академичната длъжност „доцент“ по 3.8 „Икономика“ (Макроикономически анализи и
политики, Международна макроикономика /на български и английски език/).

15.10.2019г.

Подпис: ………………………………..
/доц.д-р Ваня Иванова/

