СТАНОВИЩЕ
От доц. д-р Тодор Костадинов Попов, Стопански факултет на
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 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.,
А. Кандидат №1: гл. ас. д-р Димитър Георгиев Златинов.
I.
Кратки биографични данни за кандидата.
Гл. ас. д-р Димитър Златинов е придобил бакалавърска степен по икономика
във Факултета по икономически и социални науки към Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Макроикономика“ през
2009 г. В същия факултет в периода 2007-2009 г. придобива и бакалавърска
степен по Мениджмънт, специалност Стопанско управление. В периода
2009 – 2010 г. придобива първата си магистърска степен в Стопанския
факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”
съвместно с Института за икономически изследвания на Българска академия
на науките - Магистър по икономика, специалност „Международни
икономически отношения. Международна икономика”.
В периода 2009 – 2011 г. придобива втората си магистърска степен в
Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, а
именно - Магистър по икономика, специалност „Статистика и финансова
иконометрия”. В периода 2011 – 2015 г. е докторант в Стопанския факултет
на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, като успешно
защитава дисертация на тема „Взаимодействие между фискална и парична
политика при плаващ валутен курс и в условията на паричен съвет“ и
получава научната и образователна степен Доктор по 3.8. Икономика
(Политическа икономия). Прави впечатление, че както бакалавърската и
магистърска степени, така и докторската дисертация на Д. Златинов са
изцяло в области, съвпадащи с предмета на обявения конкурс, а именно –
Макроикономически
анализи
и
политики
и
Международна
макроикономика.
В периода 2008-2009 и 2010-1016 г. Д. Златинов е последователно
експерт и старши експерт в различни дирекции на БНБ, а през 2009-2010 г.
е експерт към Икономическия и социален съвет. 2010 г. От 2015 г. до
момента е главен асистент в Стопанския факултет на Софийския
Университет „Св. Климент Охридски”, като е и Научен секретар на катедра
„Икономика” към същия факултет, член на Факултетния съвет на
Стопанския факултет, ръководител на МП „Митнически и данъчен контрол”

(редовно и задочно обучение), администратор на МП „Икономика и
финанси” (редовно и задочно обучение), научен ръководител н 2
магистърски тези и др. Паралелно с това от 2018 г. до момента е и главен
асистент в ИИИ на БАН – секция „Международна икономика“. Наред с това
след 2011 г. е и хоноруван преподавател в УНСС и ПУ „Паисий
Хилендарски“.
II. Обща характеристика на научната и научно-приложната
продукция на кандидата.
1.
Общо описание на представените материали (монографии,
учебници, статии, доклади, проекти и др.) по изследователски области.
За участието си в конкурса гл. ас Златинов е представил общо 20
публикации с общ обем от 672 страници. Тези публикации са както следва:
Хабилитационен труд (равностойна публикация) – 1
самостоятелна монография в обем от 156 стр.;
Самостоятелни глави в три други монографии, които не са
представени като основен хабилитационен труд (равностойна публикация)
с общ обем от 87 стр.;
1 учебно помагало (в съавторство) с обем от 196 стр.;
8 статии в научни списания – с общ обем 96 стр.;
4 публикации в научни поредици – с общ обем 96 стр.;
3 публикации – доклади в различни сборници – с общ обем 41
стр.
Прегледът на така посочените публикации за участие в конкурса води
до извода, че практически всички те (донякъде може би с изключение на
публикацията под № 20 - Приложение на модела Даямънд-МортенсенПисаридис към ситуацията на пазара на труда в България), са от областта на
макроикономиката и международната икономика, които всъщност са и
предмет на настоящия конкурс.
От представените за участие в конкурса 20 публикации на гл. ас.
Димитър Златинов 10 са на английски език (9 статии и 2 доклада), 1 е на
руски език, а останалите на български. Запознаването с текста на
представените от кандидата трудове води до извода, че те не повтарят
публикациите, използвани за придобиване на образователната и научна
степен „доктор“. 5 от публикациите – 2 глави от самостоятелни монографии,
учебното помагало, 1 статия и 1 доклад са в съавторство. За всички
колективни публикации са приложени разделителни протоколи.
В заключение на тази обща характеристика следва да се посочи, че
всички данни за участието в конкурса на кандидата Д. Златинов са
подкрепени от надлежно приложени документи, включително и научни

трудове съобразно изискванията на ЗРАСРБ, правилника за неговото
прилагане и съответния правилник на СУ. При това тези документи са
приложени във вида, който се изисква от посочените нормативни актове –
писмени копия и PDF-копия в 8 броя.
2.
Обща характеристика на научната, научно-приложната и
преподавателска дейност на кандидата.
Основният акцент в публикациите на гл. ас. Димитър Златинов е
върху проблеми на макроикономиката, вкл. международна, икономическия
растеж, бизнес-цикъла и международната икономика.
Видно от представената справка само в Стопанския факултет на СУ
„Св. Климент Охридски“ научно-преподавателската дейност на гл. ас.
Димитър Златинов се изразява във водените от него курсове главно по
„Макроикономика І“, „Макроикономика ІІ“, „Международна икономика“ и
Международни икономически отношения, а в по-малка степен и по
дисциплините Микроикономика І, Приложен икономически анализ и
Стопанска политика. За последните 4 учебни години неговата
преподавателска натовареност е била съответно 270, 480, 525 и 567 часа
годишно – или общо 1842 учебни часа само в Стопанския факултет на СУ
при минимално изискуеми съгласно Допълнителните изисквания на същия
факултет 800. Данни за неговата учебна натовареност в други висши
училища, където Д. Златинов е хоноруван преподавател, не са представени.
По отношение на преподавателската дейност следва да се подчертае, че
всички основни дисциплини, по които той има учебна заетост, са такива,
които изцяло влизат в предмета на обявения конкурс, а именно –
Макроикономически
анализи
и
политики
и
Международна
макроикономика.
За периода 2007-2019 г. кандидатът е участвал в 6 научноизследователски и образователни проекта. 4 от проектите са в колективи на
ПУ „Паисий Хилендарски“, а в 2 е член на проектния колектив на ИИИ на
БАН.
ІІІ. Количествени характеристики на научната продукция на
кандидата.
Справката за изпълнение на минималните изисквания на Стопанския
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за академичната длъжност
„доцент” в ПН 3.8 Икономика от гл. ас. Д. Златинов показва, че при
минимален брой от 400 точки, той отчита общо 614 точки, както следва:
Група показатели А. Дисертационен труд за присъждане на
образователна и научна степен „доктор“: 50 т.

Група показатели Б – няма защитена дисертация за научна степен
„доктор на науките“.
Група показатели В. Хабилитационен труд – 1 монография: 100 т.
Група показатели Г:
Г1 – Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 1 статия
– 30 т.;
Г2 – Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация – 1 студия – 45 т.;
Г3 – Статии и доклади, публикувани в научни издания, нереферирани
списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни
томове - 6 публикации – общо 55 т.;
Г4 – Студии, публикувани в научни издания, нереферирани списания с
научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 7
публикации – общо 96 т.;
Г5 – Публикувани глави от колективни монографии – 3 глави – общо 39 т.
Общо по група показатели Г – 265 т.
Група показатели Д:
Д1 – Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани
в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и
колективни томове – 1 цитат – 15 т.;
Д2 – Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране –
3 цитата – общо 30 т.;
Д3 – Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно
рецензиране – 12 цитата – общо 60 т.;
Общо по група показатели Д – 105 т.
Група показатели Е.
Е1 – участие в 4 национални научни или образователни проекти –
общо 60 т.
Е2 – 1 участие в международен научен или образователен проект – 20
т.

Е3 – Публикувано университетско пособие или учебно пособие, което се
използва в училищната мрежа – 1 бр. в съавторство – 14 т.
Общо по група показатели Е – 94 т.
По такъв начин общият брой от точки на кандидата по горните
показатели е 614 т.
Прави впечатление, че изискващата се Справка по чл.2б от ЗРАСРБ е
попълнена коректно от кандидата Д. Златинов.
Горните данни показват, че кандидатът за академичната длъжност
„доцент” участва в конкурса с продукция, която значително надвишава
минималните изисквания, посочени в Приложение №1 към чл. 1а, ал.1 –
Област 3, Таблица 1 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.
Необходимо е също да се отбележи, че при изчисляване на горните
показатели не е взета предвид учебна дейност на кандидата – водени от него
лекции и упражнения, научно ръководство на магистърски тези и
ръководство и администриране на магистърски програми и др. под.
частично данни за тях са дадени по-горе при представянето на кандидата.
ІV. Оценка на резултатите и научния принос на кандидата
Научните публикации на гл. ас. Д. Златинов могат да бъдат обособени
в три тематични групи: макроикономически анализи и политики,
международна икономика и преподаване на икономическата теория. В
рамките на тези теми, които съвпадат с предмета на обявения конкурс могат,
да се откроят приноси и/или новости с теоретичен и такива с практикоприложен характер. Намирам че съответната Справка, представена от
кандидата, представя коректно тези приноси или новости.
V. Оценка на оригиналността на представените трудове и на
достоверността на представените научни данни.
Публикациите на гл. ас. Златинов са посветени на важни проблеми,
отнасящи се до макроикономическите анализи и политики и
международната икономика. Всички тези въпроси са анализирани
задълбочено както на теоретично, така и на емпирично ниво.
Чрез собственоръчно подписана декларация, кандидатът в конкурса за
заемане на академичната длъжност „доцент“ декларира, че няма доказано
по законоустановения ред плагиатство в научните си трудове. Аз също
смятам, че предоставените публикации са лично дело на автора, оригинални
са и не съдържат елементи на плагиатство.

А. Кандидат №2: гл. ас. д-р Павел Тодоров Стойнов.
III. Кратки биографични данни за кандидата.
Гл. ас. д-р Павел Стойнов е придобил магистърски степени по Математика
в СУ „Св. Климент Охридски” през 1996 г. и по Изчислителна техника – в
ТУ, също през 1996 г. В представените в електронен вид документи няма
данни за неговата бакалавърска степен, като вероятно тя е придобита също
в СУ. През 2000 г. придобива и магистърска степен по Стопанско
управление в СУ „Св. Климент Охридски”.
В периода 2012 – 2015 г. е докторант в ГГФ на Софийския университет
„Св. Климент Охридски”, като успешно защитава дисертация на тема
„Състояние и развитие на здравния туризъм в България“ и получава
научната и образователна степен Доктор по професионално направление 4.4
– Науки за земята. В периода 2015-2017 г. завършва докторантска програма
в УНСС по направление 3.8 (Икономика на отбраната и сигурността) и през
2017 г. защитава дисертация на тема „Анализ на риска от наводнения“.
Прави впечатление, че както магистърските степени, така и темите на
двете докторски дисертации на П. Стойнов са изцяло в области, твърде
отдалечени от предмета на обявения конкурс, а именно –
Макроикономически
анализи
и
политики
и
Международна
макроикономика. Едната дисертация по начало е в друго професионално
направление, а другата е по проблеми, близка на микроикономиката и найвече иконометрията.
В периода 1992-2000 г. П. Стойнов е бил хоноруван асистент по
Математика в СУ и ТУ, а след 2000 г. е асистент в Стопанския факултет на
Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Доколкото поне в
електронен вид с своята автобиография той само е посочил, че до момента
продължава да е на академичната длъжност „асистент“, а по информация от
администрацията на Стопанския факултет е на академичната длъжност
„главен асистент“, може да се предположи, че е придобил последната в
периода след 2017 г.
IV. Обща характеристика на научната и научно-приложната
продукция на кандидата.
1. Общо описание на представените материали (монографии, учебници,
статии, доклади, проекти и др.) по изследователски области.
За участието си в конкурса гл. ас Стойнов е представил публикации,
за чийто обем и даже брой не може да се получи представа. Така например

в електронен вид има един файл с 16 резюмета от статии и научни
съобщения. Представен е и втори списък с 48 статии и съобщения, 3 учебни
помагала и 1 монография, за която е посочено, че дори не е под печат, а е в
процес на изработване. В този втори списък е посочено, че това са
публикации, които не са свързани с получаването на научната и
образователна степен „доктор“, но не е ясно дали са предназначени за
участие в конкурса. В приложената в електронен вид автобиография има
трети списък на публикации, свързани с получаването на научната и
образователна степен „доктор“. Приложен е и четвърти списък с 15
публикации (статии и научни съобщения), предназначен за участие в
конкурса. Доколкото може да се направи извод единствено от този списък,
изброените в него 15 публикации, 1 от които – в съавторство, са с общ обем
от 127 стр. Разделителен протокол за публикацията в съавторство поне в
електронен вид не е представен. От включените в този списък публикации
(доколкото може да се съди по заглавията и резюметата), 2 (под №№ 13 и
15) са от областта на макроикономиката, а останалите са от областта на
статистиката и иконометрията и частично – на микроикономиката.
Що се отнася до горепосочените три книги, представени в 1 екземпляр
на хартиен носител, 2 от тях са публикуване на двете докторски дисертации
на кандидата и не могат да бъдат оценявани за участие в конкурса. Третата
книга, на която ръкописно е написано „допълнителна монография“ е със
заглавие „Адитивни процеси във финансите“. Аналогично на другите
публикации за участие в конкурса, и тя е доста далеч от темата на конкурса,
тъй като също е от областта иконометрията и частично – на
микроикономиката.
Като текст нито една от тези публикации не е представена във вида,
изискван от чл. 107, ал.2 от Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски“ във връзка с чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.
Визуално установихме, че в администрацията на Стопанския факултет има
представена папка с копия от публикации и документи на хартиен носител,
както и 3 книги (в по 1 екземпляр, също на хартиен носител).
Ако групираме тези публикации, се получава следната картина:
Хабилитационен труд (равностойна публикация) – не е
установено наличието на такъв не само в електронен вид, но и на
хартиен носител. Допускаме, че кандидатът е имал предвид посочената в
края на втория списък от горепосочените 4 монография, за която самият той
е написал, че е в процес на завършване, каквото и да означава това;
Публикувана монография, която не е посочена като основен
хабилитационен труд – 1 с обем от 204 стр.;

3 учебни помагала – по статистика, застрахователна математика
и теория на вероятностите, като техният обем не е ясен, тъй като не са
представени на електронен носител;
15 статии и научни съобщения – с общ обем 127 стр.;
48 публикации, несвързани с придобиването на образователната
и научна степен „доктор“ и частично съвпадащи с 15-те публикации за
участие в конкурса.
Прегледът на така посочените публикации за участие в конкурса води
до извода, че практически всички те (с изключение на споменатите по-горе
2 публикации), са от областта на микроикономиката и иконометрията, като
само тези две се вписват в предмета на настоящия конкурс.
Доколкото в горепосочените списъци има само 1, чието заглавие е на
български език, и предвид липсата на самите публикации в електронен вид,
не може да се направи твърд извод колко от тях са на български и колко на
друг език. За публикациите в съавторство не установихме да са приложени
разделителни протоколи.
В заключение на тази обща характеристика следва да се посочи, че
оценката на продукцията на кандидата П. Стойнов е силно затруднена както
от непредставянето й в изискуемия от нормативните актове вид, така и от
обстоятелството, че както публикациите в подавляващата си част, така и
учебната дейност на кандидата не се вписват в предмета на обявения
конкурс. Същото може да се каже и за останалите, изискуеми от закона
документи – копия от дипломи, свидетелство за съдимост, точна
информация по какви дисциплини извършва учебната си дейност и др.
2. Обща характеристика на научната,
преподавателска дейност на кандидата.

научно-приложната

и

Основният акцент в публикациите на гл. ас. П Стойнов е върху
проблеми на макроикономиката, застрахователната математика и
националната сигурност. Част от публикациите са на теми, свързани с
туризма, геоикономиката и математиката.
За периода 2007-2019 г. кандидатът е участвал в 2 университетски и 2
национални проекта (Сертификация на СПА и уелнес-центрове и
Студентски практики) проекта, а според друга справка – 3 проекта.
Документи от съответните колективи за участието в тези проекти поне в
електронен вид не е представено.
ІІІ. Количествени характеристики на научната продукция на
кандидата.

Измерването на количествените показатели за кандидатурата на П.
Стойнов е силно затруднено както поради факта, че не са представени в
изисквания от закона ред, така и поради това, че с две изключения са на
теми, различни от предмета на конкурса.
Справката за изпълнение на минималните изисквания на Стопанския
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за академичната длъжност
„доцент” в ПН 3.8 Икономика от гл. ас. П. Стойнов показва, че при
минимален брой от 400 точки, той отчита общо 650 точки, както следва:
Група показатели А. Дисертационен труд за присъждане на
образователна и научна степен „доктор“: 50 т.
Група показатели Б – няма защитена дисертация за научна степен
„доктор на науките“.
Група показатели В. Хабилитационен труд – в попълнената от него
справка в електронен вид кандидатът е посочил по тази позиция 1
монография, носеща 100 т. Както бе посочено, в електронен вид не е
представена нито една публикация. Хабилитационен труд-монография не
установих да е представяна и в хартиен вид. В представените в четвъртия
списък публикации такава също не фигурира. По тези причини и при найблагоприятно за кандидата отношение тези 100 т. не могат да се прибавят
към общия брой.
Група показатели Г:
Г1 – Публикувана книга на база докторска дисертация – 2 книги – общо 75
т.;
Г2 – Статии и доклади в нереферирани списания – 15 статии – общо 150 т.
При положение обаче, че една от включените статии е в съавторство, като
не е представен разделителен протокол, този брой следва да се сведе до
интервала 141-149 т.;
Г3 – Публикувана монография, която не е основен хабилитационен труд – 1
бр. – 100 т.;
Общо по група показатели Г – 325, респ. 316-324 т.
Група показатели Д:

Д1 – Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани
в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и
колективни томове – 3 цитата – общо 45 т.;
Д2 – Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно
рецензиране – 2 цитата – общо 10 т.;
Общо по група показатели Д – 55 т.
Група показатели Е.
Е1 – участие в 3 проекта – общо 60 т. Тук също забелязваме една
неточност, тъй като съгласно Таблица 2 от Област 3 на Приложение 1 към
чл.1а, ал. 1 от ППЗРАСРБ участието в национален проект носи 15, а не 20 т.
Следователно ако проектите са 3, както е посочено в Справката, те би
следвало да донесат 45 т.
Е2 – Публикувано университетско пособие или учебно пособие, което
се използва в училищната мрежа – 3 бр. – общо 60 т.
Общо по група показатели Е – 105 т.
По такъв начин общият брой на отчетените от кандидата точки
на кандидата по горните показатели е 650 т. При така констатираната
липса на основен хабилитационен труд, както и при спазване на
установеното от ППЗРАСРБ точкуване, този брой е максимум 534 т.
При стриктно следване на формалните изисквания на закона и
съответните правилници от така отчетените от кандидата 650 т. следва да се
зачетат 45 т. по Е1, 55 т. по Д и 50 т. по А, или общо 150 т. Ако се
абстрахираме от формалните изисквания и от това, че само 2 от
публикациите са на теми, свързани с конкурса, то на кандидата П. Стойнов
могат да бъдат присъдени теоретично не повече от 534 т.
Необходимо е също да се отбележи, че при изчисляване на горните
показатели (аналогично и на кандидата Д. Златинов) не е взета предвид
учебната дейност на кандидата – водени от него лекции и упражнения,
научно ръководство на магистърски тези и ръководство и администриране
на магистърски програми и др. под. частично данни за тях са дадени по-горе
при представянето на кандидата. Разликата в това отношение между
двамата кандидати е в това, че при първия учебната дейност е по
дисциплини, почти всички от които са в темата на конкурса, а при втория –
по дисциплини извън тази тема.

ІV. Оценка на резултатите и научния принос на кандидата
Научните приноси на гл. ас. П. Стойнов са изложени в представената
от него справка и отново са в направления, различни от темата на конкурса.
V. Оценка на оригиналността на представените трудове и на
достоверността на представените научни данни.
Собственоръчно подписана декларация, в която кандидатът в
конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ декларира, че няма
доказано по законоустановения ред плагиатство в научните си трудове не е
представена в електронен вид, като е възможно да е представена на хартиен
носител. Аз лично смятам, че предоставените публикации са лично дело на
автора, оригинални са и не съдържат елементи на плагиатство.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имайки предвид предоставените материали, предмета, количеството
и качеството на публикациите, приносите, както и изпълнението на
допълнителните показатели за учебна и научноизследователска дейност, и
като ги съотнасям към условията на обявения конкурс и начина на тяхното
представяне, убедено изразявам становището си за класиране на
кандидатите според общата си оценка за съответствие с обявения конкурс
за
„доцент“
в
професионално
направление
3.8
Икономика
(Макроикономически анализи и политики, Международна макроикономика
/на български и английски език/) в Стопански факултет на СУ, както следва:
1. гл. ас. д-р Димитър Георгиев Златинов
2. гл. ас. д-р Павел Тодоров Стойнов
По гореизложените съображения с убеденост мога да препоръчам
на научното жури да предложи на Факултетния съвет на Стопанския
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ да избере гл. ас. д-р Димитър
Георгиев Златинов на академичната длъжност „Доцент” в ПН 3.8
Икономика (Макроикономически анализи и политики, Международна
макроикономика /на български и английски език/).

18.10.2019 г.

Член на журито: ………………
(доц. д-р Т. Попов)

