РЕЦЕНЗИЯ
относно: провеждане на конкурс за академичната длъжност “Доцент” в
Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” по професионално
направление “3.8 Икономика (Макроикономически анализи и политики.
Международна икономика – на български и на английски)”
от проф. д-р Стефан Христов Петранов, заемащ длъжността “Професор”
в Катедра “Икономика” на СУ “Св. Климент Охридски”, ръководител на
същата катедра, член на Научното жури за конкурса
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА
Конкурсът е обявен за нуждите на Катедра “Икономика” на
Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и е публикуван в ДВ,
бр. 52/02.07.2019 г.
2. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА
В конкурса участват двама кандидати - д-р Димитър Георгиев
Златинов, главен асистент в катедра “Икономика” на Стопанския факултет
на СУ “Св. Климент Охридски” и д-р Павел Тодоров Стойнов, главен
асистент в Катедра “Статистика и иконометрия” на Стопанския факултет
на СУ “Св. Климент Охридски”.
За конкурса двамата кандидати са представили комплекти от
документи както следва:
Димитър Златинов:
1. Автобиография;
2. Диплома за висше образование и приложение към нея;
3. Диплома за образователна и научна степен “доктор”;
4. Документ за заемане на академична длъжност – допълнително
споразумение към трудов договор със СУ “Св. Климент Охридски”;
5. Удостоверение за трудов стаж от Сектор “Администрация на
персонала” на СУ “Св. Климент Охридски”;
6. Служебна бележка от Стопанския факултет на СУ “Св. Климент
Охридски” за аудиторната заетост на кандидата;
7. Списък на всички научни публикации на кандидата;
8. Списък на научните публикации, представени за участие в конкурса;
9. Авторска справка за приносния характер на трудовете на кандидата;
10. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по
чл. 28 от ЗРАСРБ;

11. Справка за цитирания;
12. Медицинско свидетелство;
13. Свидетелство за съдимост;
14. Копия на представените за участие в конкурса научни трудове;
15. Резюмета на трудовете, които са представени за рецензиране;
16. Копие от обява за конкурса в Държавен вестник.
Павел Стойнов:
1. Автобиография;
2. Диплома за висше образование и приложение към нея;
3. Диплома за образователна и научна степен “доктор”;
4. Документ за заемане на академична длъжност – допълнително
споразумение към трудов договор със СУ “Св. Климент Охридски”;
5. Удостоверение за трудов стаж от Сектор “Администрация на
персонала” на СУ “Св. Климент Охридски”;
6. Списък на всички научни публикации на кандидата, без тези,
свързани с образовагелната и научна степен “доктор”;
7. Списък на научните публикации, представени за участие в конкурса;
8. Авторска справка за приносния характер на трудовете на кандидата;
9. Справка за изпълнение на минималните изисквания за заемане на
академични длъжности в Стопанския факултет на СУ “Климент
Охридски”;
10. Справка за показателите по чл. 112, ал. 2;
11. Справка за цитирания;
12. Медицинско свидетелство;
13. Свидетелство за съдимост;
14. Копия на представените за участие в конкурса научни трудове;
15. Резюмета на трудовете, които са представени за рецензиране;
16. Копие от обява за конкурса в Държавен вестник.
От представените документи се вижда, че Димитър Златинов
получава
бакалавърска
степен
по
икономика
(специалност
“Макроикономика”) и по мениджмънт (специалност “Стопанско
управление”) от ПУ “Паисий Хилендарски”. През 2010г. получава
магистърска степен по Международна икономика от съвместната МП на
Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” и Института за
икономически изследвания на БАН. През 2011г. получава магистърска
степен със специалност “Статистика и финансова иконометрия” от
Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. От 2015г. има
степен “доктор” по Икономика (Политическа икономия).
Той започва академичната си кариера като хоноруван преподавател в
ПУ “Паисий Хилендарски” през 2011г. и понастоящем е главен асистент в
Стопанския факултет на СУ “Климент Охридски”, където има лекции и
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упражнения по Микроикономика, Макроикономика и Международна
икономика. Академичното му и професионално развитие включва също
така преподаване в УНСС, изследователска позиция в Института за
икономически изследвания на БАН, както и опит като експерт и старши
експерт в Дирекция “Международни отношения” на Българската народна
банка.
Другият кандидат – д-р Павел Стойнов притежава три магистърски
степени – по “Математика” от СУ, по “Изчислителна техника” от ТУСофия и по “Стопанско управление”, също от СУ. Има, освен това и два
доктората – по “Икономика от УНСС (ДП “Икономика и управление на
отбраната и сигурността”, “Усъвършенстване на анализа на риска от
наводнения”) и от СУ (ДП по “Науки за земята, Състояние и развитие на
здравния туризъм”). Академичната му кариера започва като хоноруван
асистент по математика в СУ, след което от 2000г. е последователно
асистент и гл. асистент в Катедра “Статистика и иконометрия” на
Стопанския факултет на СУ.
3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА
АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ
От представената документация по конкурса се вижда, че и двамата
кандидати са придобили ОНС “доктор”, заемали са академичната
длъжност асистент или гл. асистент повече от две години, представили са
монографични трудове и нямат доказано плагиатство. С това те отговарят
на условията чл. 53 ал. 1,2,3 и 5 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.
Също така и двамата кандидати са представили справка с
наукометрични показатели за изпълнения на минималните изисквания по
чл. 26 от ЗРАСРБ. Според тези справки и двамата кандидати формално
отговарят на необходимите изисквания на чл. 53 ал 4. от Правилника за
прилагане на ЗРАСРБ.
Но трябва да се отбележи, че справката на д-р П. Стойнов не е добре
защитена с доказателствен материал. Той е представил на хартиен носител
по два екземпляра от три монографии, които не са представени в
електронен вид или по друг начин и това обективно затруднява тяхното
рецензиране и формиране на становища при 7-членно Жури. Има и други
разминавания между различните документи, представени за конкурса на
хартиен носител и в електронен вид. Също така, нито в справката на д-р П.
Стойнов, нито на друго място в документацията му се указва коя
монография той представя за рецензиране като хабилитационен труд.
Поради това, изключвайки онези, които са свързани с докторските му тези,
приемам, че монографията за рецензиране като хабилитационен труд е
тази със заглавие «Адитивни процеси във финансите», изд. Перун-Спринт,
2018 година, въпреки че няма изрично указание към нея и че на хартиеното
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копие е написано на ръка «допълнителна монография». Тя, обаче, не е в
научното поле на настоящия конкурс.
В справката на д-р Стойнов за изпалнението на минималните
изизсквания се твърди още наличието на 3 цитирания в реферирани и
индексирани издания и 2 цитирания в нереферирани списания. Но в
авторската справка за цитирания са показани само два цитата (единият от
които в сборник с материали от Конференция). И двата цитата са за
публикации, които не са в полето на конкурса, не са включени в
публикациите, представени за рецензиране и се отнасят до трудове на
автора, които разглеждат въпроси на рисковете от наводнения.
Поради несъответствието на справката за изпълнение на
минималните национални изисквания с предоставените от автора
материали за конкурса и с научното поле на конкурса, считам че въпросът
дали дейността на д-р Стойнов отговоря на минималните национални
изисквания за настоящия конкурс е спорен.
4. ОЦЕНКА НА УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
Двамата кандидати са щатни преподаватели в Стопанския факултет
на СУ – д-р Димитър Златинов в катедра Икономика, а д-р Павел Стойнов
в Катедра Статистика и иконометрия. И двамата имат солиден опит в
преподаването като асистенти и главни асистенти. Но трябва да се отчете,
че докато в биографията на д-р Златинов има свидетелства за опит като
водещ лекции и упражнения по Макроикономика и лекции по
Международна икономика, то за д-р Стойнов няма такива данни. В
неговата биография има данни, че е преподавал като хоноруван асистент
математика и че е разработил лекционни курсове по Финансов анализ и
екстремални статистики, по Модели в актюерството, Теория на риска и
Застрахователно и Финансово моделиране с R. Няма данни кои от тези
дисциплини преподава, няма данни, също така, за други дисциплини,
които е преподавал или преподава. Това обстоятелство е от значение, тъй
като профилът на настоящия конкурс е в областта на Макроикономиката и
Международната икономика и аудиторните часове, с които той е
обоснован са именно в тези области.
В този контекст следва да се разглеждат и учебните помагала,
представени от двамата кандидати. Д-р Златинов представя учебно
помагало по Международна икономика, издадено от УИ “Св. Климент
Охридски”, 2019г., като съавтор с Лидия Кабатлийска, а д-р Стойнов
представя Ръководство по статистика, Ръководство по застрахователна
математика и Ръководство по теория на вероятностите.
Горните факти показват д-р Златинов като утвърден преподавател в
областта на Макроикономиката и Международната икономика, с натрупан
достатъчен опит и в двете области. За д-р Стойнов няма такива данни –
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неговият преподавателски опит е в
Статистиката, Теорията на вероятностите.
5.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ТРУДОВЕ

НА

областта

на

Математиката,

ПРЕДСТАВЕНИТЕ

НАУЧНИ

Кандидатите са представили пълен списък на публикациите си, както
и списък на публикациите, представени за рецензиране в настоящия
конкурс. Вторите списъци обхващат публикациите на кандидатите, както
следва.
За д-р Димитър Златинов списъкът съдържа:
1. Една монография, публикувана от Университетско издателство
“Св. Климент Охридски” и три глави от колективни монографии,
публикувани от ИИИ на БАН и от ВУЗВ. Две от главите от
колективни монографии са в съавторство с Даниела Бобева;
2. Едно учебно помагало, изадено от Университетско издаделство
“Св. Климент Охридски” в съавторство с Лидия Кабатлийска;
3. Осем публикации в реферирани и индексирани научни списания
(една от тях в съавторство);
4. Четири публикации в научни поледици (една от тях в
съавторство);
5. Три публикации в сборници от конференции.
Единадесет от тези трудове са на български език, а девет са на
английски език. Повечето от тях са публикувани от научни списания и
институции, които имат висок авторитет в България в областта на
икономическите изследвания като ИИИ на БАН, Център за изследване на
населението на БАН, Софийския университет, УНСС, Пловдивския
университет. Някои от тях (като годишните доклади на ИИИ на БАН) са
фактически официални институционални становища.
За д-р Стойнов списъкът съдържа само:
1. Петнадесет статии и доклади в нереферирани издания (моята
преценка е, че някои от представените статии са в реферирани
списания, но самият автор ги е класифицирал по този начин).
Неизвестно защо авторът не е включил в този списък публикации,
въз основа на които той отчита изпълнението на минималните
национални изисквания. Това са:
1. Една монография, издадена от издателство Перун-Спринт, (2018);
2. Една книга на базата на защитен дисертационен труд, издадена от
издателство Перун-Спринт. (Никъде в документацията не е указано
коя точно е тази книга, а авторът е представил физически две
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книжни тела. Приемам, че става дума за “Състояние и развитие на
здравния туризъм в България”, тъй като другото книжно тяло е
просто самата дисертация на автора);
3. Три учебни пособия (Ръководство по статистика, Ръководство по
застрахователна математика и Ръководство по теория на
вероятностите), копия от които обаче не са представени в
документацията по конкурса).
Всичките петнадесет статии и доклади в нереферирани издания са на
английски език. Също така прави впечатление, че почти всички
публикации на автора (и тези в списъка за конкурса и тези, които участват
за покриване на минималните изисквания, но не са в списъка за конкурса)
са публикувани от издателство “Перун-Спринт” и от Годишника на
Софийския университет.
Публикациите
на д-р Златинов покриват широко поле в
икономическата наука – в тях се третират въпроси на икономическия
растеж,
макроикономическата
политика,
макроикономическите
дисбаланси, последната финансово-икономическа криза, прогнозиране на
експорта на България и т.н. Практически всички са в областите, за които е
обявен настоящия конкурс. Публикациите са допълващи се, не се повтарят
или припокриват по същество, поради което за рецензиране приемам
всички представени публикации.
В същото време публикациите на д-р Стойнов са фокусирани почти
изцяло в областта на математическото моделиране на различни процеси,
развиващи се на капиталовите пазари. Изключение правят две
публикации: I. Christova–Balkanska, P. Stoynov, “The effects of foreign
direct investments and remittances on economic development in Bulgaria.”
Proceedings of First International Conference “Globalization: business, finance
and education - GB-2011”, PERUN-SPRINT Ltd., Sofia, Bulgaria, 154-165 и
Stoynov, P. The enlargement of the European union – processes, rules and
prognoses, Annual of the Faculty of Economics and Business Administration,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, 2006, 205-210. В тях се
засягат въпроси на международната икономика и макроикономиката. По
мое мнение, само те са относими към полето на настоящия конкурс.
6. ОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ
ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ

НАУЧНИ

И

НАУЧНО-

Научната и научно-приложната дейност на д-р Златинов прави много
добро впечатление. Публикациите му са посветени на съществени и
актуални проблеми на българската икономика. Използваната методология
е адекватна и отговаря на високи научни стандарти. В повечето
публикации авторът демонстрира владеене на статистически и
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иконометричен апарат, умения да се анализират данни, задълбочена
интерпретация на получаваните резултати и аргументирано обосноваване
на излаганите тези.
Като цяло научните му резултати могат да се групират в две
направления:
Първото направление е Макроикономически анализи и
макроикономическа политика (монографии 1,2,4 и статии 6,10,11,12,13,
15,16,17,18,19,201). Именно в това направление е и най-мащабният труд на
кандидата – монографията “Макроикономическата политика в България
след въвеждането на паричния съвет (от теоретичен към приложен
анализ)”.
В това направление д-р Златинов има приноси и от теоретичен и от
практико-приложен характер. Към първите бих изтъкнал моделирането на
трансмисионните механизми на паричната и фискалната политика в
България с отчитане на ефекта на паричния съвет и членството в ЕС,
доразвиването на индексите на паричната и фискалната политика,
разработеният теоретичен обзор на теориите и концепциите за връзката
между демографско и икономическо развитие. От вторите бих подчертал
разработеният динамичен сравнителен анализ на ефективността и
ефикасността на макроикономическата политика в България,
идентифицирането на фазите на цикличното развитие на България в
преиода 2004-2018г., разкриването и систематизирането на ефектите от
световната финасова и икиномическа криза върху България, анализа на
динамиката на структурните промени в българската иканамика.
Второто направление е Международната икономика (монография 3,
статии 8, 14, 15). И в това направление д-р Златинов има сериозни приноси
– както теоретични, така и практико-приложни. Като такива бих изтъкнал
анализирането на възможностите за аналитична приложимост на модела на
Мъндел-Флеминг за изследване на ефективността на фискалната и
паричната политика, разработения подход за прогнозиране на нетния износ
на електроенергия от България и разглеждането на хипотезата за експортно
ориентиран растеж на българската икономика.
В биографията на другия кандидат - д-р Стойнов са декларирани
научни интереси в 25 области, включително микроикономика,
макроикономика и международна икономика. Но доказателствата за
научна или практико-приложна дейност в областта на макроикономиката и
международната икономика са оскъдни. От всичките публикации на д-р
Стойнов, които са предложени за рецензиране, само 2 са в областите на
настоящия конкурс – I. Christova-Balkanska, P. Stoynov, the effects of foreign
direct investments and remittances on economic development in Bulgaria,
1

Номерацията е според представения в документацията към конкурса Списък с
публикациите на гл. ас. д-р Димитър Златинов.
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Proceedings of the First International Conference “Globalization: business,
finance and education”, Perun-Sprint 2011 и Stoynov, P., The enlargement of
the EU – processes, rules and prognoses, Annual of the Faculty of Economics
and Business Administration, Sofia University, 2006. Останалите публикации
са в областта на финансите.
В авторската справка на д-р Стойнов за научните приноси,
представена в документацията, се изреждат приноси в областта на
математическото моделиране, методи и техники за анализ на цените на
финансови инструменти и за изследване на пазарен и кредитен риск.
Според същата справка, тези приноси са във връзка с участието на
кандидата в друг конкурс в професионално направление 3.7 (Моделиране и
прогнозиране в управлението). За единствените две публикации, които
попадат в полето на настоящия конкурс, в справката няма претенции за
приноси, освен твърдението на автора, че са „извършени изследвания в
сферата на икономиката и в сферата на политиката“.
Като цяло, на базата на изложените факти и запознаването ми с
представените материали, приемам, че авторът има приноси в
математическото моделиране, но приносите му в областта на
макроикономиката и международната икономика са недостатъчни като
брой и значимост.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ – ОЦЕНКА
В предходните раздели на настоящата рецензия съм изложил
фактите и оценките ми за академичната дейносст на двамата кандидати.
Въз основа на тези факти и оценки правя следните заключения:
 И двамата кандидати формално, според представените справки,
отговарят на изискванията на чл. 53 от ЗРАСРБ, но справката на
д-р Стойнов не е убедителна, защото не е защитена във всички
пунктове с доказателствени материали;
 Необходимият по чл. 53 от ЗРАСРБ преподавателски опит на д-р
Златинов е в областите на настоящия конкурс (Макроикономика,
Международна икономика), докато опитът на д-р Стойнов не в
тези области;
 Представеният хабилитационен труд на д-р Златинов е в област на
настоящия конкурс (Макроиконамическа политика), докато този
на д-р Стойнов е в областта на математическото моделиране и
финансите;
 Приносите на д-р Златинов в областите, предмет на настоящия
конкурс, значително надвишават приносите на д-р Стойнов в тези
области;
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 Цитиранията на трудовете на д-р Златинов са значително повече
от цитиранията на трудовете на д-р Стойнов и освен това са в
областите на настоящия конкурс, което не е така за цитатите на др Стойнов.
Въз основа на изложените по-горе аргументи за академичната
дейност и резултатите на двамата кандидати, преценявам, че д-р Димитър
Златинов отговаря на условията за спечелването на обявения конкурс и
изразявам моето положително заключение за неговия избор за заемането
на академичната длъжност “доцент”. Респективно, изразявам отрицателно
заключение за избора на д-р Павел Стойнов.
ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ:
(Проф. д-р Стефан Петранов)

София, 20.10. 2019 г.
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