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СТАНОВИЩЕ 

от 

Виржиния Иванова Желязкова  

от Висшето училище по застраховане и финанси – София,  

доктор и професор по професионално направление 3.8. Икономика 

във връзка с:  

конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ в професионално направление 3.8. 

Икономика (макроикономически анализи и политики, международна 

макроикономика – на български и английски език), за което е взето решение 

с Пр. 10/29.05.2019 г. на Академичния съвет на Стопанския факултет и 

Заповед на Ректора на СУ „Климент Охридски“ № РД 38-460/ 26.07.2019 г. 

Конкурсът е обявен в Държавен вестник: бр. 52/02.07.2019 г., на основание 

чл. 7 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“, за нуждите 

на катедра „Икономика“. 

 

1. Информация за кандидатите по конкурса 

Двама кандидати са подали документи за участие в обявения конкурс – 

гл. ас. д-р Димитър Георгиев Златинов и гл. ас. д-р Павел Тодоров Стойнов.  

Гл. ас. д-р Златинов в роден през 1987 година. Притежава дипломи за 

ОКС „бакалавър“ по специалностите „Макроикономика“ и „Стопанско 

управление“ от ПУ „Паисий Хилендарски“. След това завършва две 

магистърски програми - „Статистика и финансова иконометрия“ в Стопанския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и  „Международни икономически 

отношения. Международна икономика“, реализирана съвместно от 

Стопанския факултет на ВТУ и Икономическия институт при БАН. През 2015 

година защитава ОНС „доктор“ в професионалното направление 3.8. 

„Икономика“ към Стопанския факултет на СУ. Темата на дисертационния му 

труд е:  „Взаимодействие между фискална и парична политика при плаващ 

валутен курс и в условията на паричен съвет“.  
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През годините на своето развитие гл. ас. д-р Златинов преминава през 

различни специализирани обучения в чуждестранни институции, които 

допринасят за неговото професионално развитие. От 2010 г. е асистент, а от 

2016 г. – главен асистент в катедра „Икономика“, а от 2018 г. е главен асистент 

и в секция „Международна икономика“ в ИИИ при БАН. Паралелно с 

преподавателската и научна работа в периода 2008-2016 г. той работи като 

експерт в Българска народна банка. От професионалния път на гл. ас. д-р 

Златинов личи последователност и целеустременост, както и ясна ориентация 

на научните интереси в областта на макроикономическия анализ. 

Гл. ас. д-р Стойнов е роден през 1971 г. Притежава дипломи за ОКС 

„бакалавър“ и ОКС „магистър“ по различни специалности. Защитил е две ОНС 

„доктор“ - по икономика в УНСС и по науки за земята в СУ. Прави 

впечатление липсата на последователност в неговите научни и 

преподавателски интереси – водил е занятия както по математика, така и по 

икономически дисциплини в същия университет, заявил е изключително 

широка обхват на научните си интереси, които включват туризъм, география, 

математика, операционни системи и пр.  

2. Изпълнение на минималните национални изисквания  

От справката приложена от гл. ас. д-р Златинов за изпълнение на 

минималните национални изисквания от негова страна е видно, че той дори ги 

надхвърля значително. Представил е хабилитационен труд по темата на 

конкурса и достатъчен брой научни публикации. Доказателственият материал 

е подреден изрядно и спомага за ясното проследяване на дейността на 

кандидата. 

Не може да се каже същото за документите, представени от гл. ас. д-р 

Стойнов. Едно от най-важните условия – наличие на хабилитационен труд на 

кандидата – в случая не е изпълнено. Това означава, че той не отговаря на 

националните минимални изисквания за заемане на академичната длъжност, 

за която кандидатства. Отделно липсват документи, доказващи неговата 

академична заетост като главен асистент. 

3. Оценка на научната продукция на кандидатите, академична 

дейност и участия в проекти 

Гл. ас. д-р Златинов е представил справка за общо 43 научни 

публикации. От тях 1 самостоятелна монография и 7 в съавторство, 9 броя 

статии в научни списания, 12 броя доклади в сборници от конференции, 11 

броя публикации в научни поредици и 2 броя учебници/учебни помагала. От 

характера на научната му продукция личи ангажираността му с изследваните 
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от него въпроси и неговата активност в различни форуми. Присъствието на 

съавторство в някои от трудовете му е показателна за способността му да 

работи ползотворно с други учени по различни въпроси. Конкретно по 

тематиката на конкурса гл. ас. д-р Златинов е посочил общо 20 броя научни 

публикации, от които прави впечатление, че 9 броя са на английски език и 1 

на руски език. Тези публикации са достатъчно на брой и притежават 

необходимите качества за целите на конкурса, като отговарят напълно на 

обявения му фокус. 

Прави впечатление сериозната аудиторна заетост на гл. ас. д-р Златинов, 

която общо възлиза на 1842 аудиторни часа, разпределени в немалко учебни 

дисциплини: Микро-  и Макроикономика първа и втора част, МИО, стопанско 

управление, Стопанска политика, Приложна икономика, Приложни финанси, 

Приложен макроикономически анализ и др. Всички преподавани дисциплини 

попадат в обхвата на обявения конкурс. Освен в СУ „Св. Климент Охридски“, 

гл. ас. д-р Златинов в течение на седем години (2011-2018) е преподавал в ПУ 

„Паисий Хилендарски“ и в УНСС по сходни дисциплини. Така той е придобил 

сериозен академичен опит, което спомага за израстването му като подготвен и 

компетентен преподавател. 

Гл. ас. д-р Златинов е представил справка за участието си в общо пет 

научноизследователски проекта, които попадат в обхвата на конкурса.  Това е 

поредното доказателство за неговата активност и способност да работи в 

научен колектив. 

Гл. ас. д-р Стойнов, както вече стана ясно, не е представил информация 

за публикувана самостоятелна монография, едно от задължителните 

изисквания според Закона за развитието на академичния състав в Р България 

(ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане. Информацията за останалите 

негови публикации е разпиляна, което затруднява оценяването му. 

Представените публикации са от разнородни области на науката и се 

отдалечават от фокуса на обявения конкурс. Гл. ас. д-р Стойнов на практика 

не е представил справка за академичната си заетост, нито за участието си в 

проекти и това прави невъзможно оценяването на приноса му в тези области. 

4. Оценка на приносите на кандидатите 

Основните приноси на гл. ас. д-р Златинов се откриват в 

хабилитационния му монографичен труд „Макроикономическата политика 

в България след въвеждането на паричния съвет (от теоретичен към приложен 

анализ)“, издаден през 2019 година. Този труд е посветен на един от 

централните и най-актуални въпроси пред макроикономическото управление 
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на нашата страна – избраният валутнокурсов режим и неговата уместност за 

България. Авторът аргументира позициите си както посредством детайлен 

качествен анализ, така и при използването на иконометричен 

инструментариум. Прави впечатление задълбочеността на изложените негови  

разсъждения и богатата му теоретична подготовка.  

Гл. ас. д-р Златинов е автор и на учебно помагало по „Международна 

икономика“, което е съставено за целите на учебния процес в СУ. От това 

помагало проличава много добрата подготовка на кандидата по преподаваната 

от него материя. Помагалото е съставено така, че да се ползва с лекота от 

студентите. Мисълта на автора се проследява много ясно, езикът е гладък, 

което не е за сметка на академичността, необходима за подобен труд. 

Отделно приноси могат да се открият и в множеството научни статии и 

доклади от конференции,  в които гл. ас. д-р Златинов излага идеите си по 

различни въпроси от областта на макроикономическото управление. 

Приемам всички приноси така, както са описани от кандидата. Те 

напълно правилно отразяват неговата научна продукция и са представени 

точно и ясно. 

Трудно е да се посочат коректно приносите на другия кандидат в 

конкурса  - гл. ас. Стойнов – отново поради липсата на пълнота в 

документацията, представена от него. На първо и най-важно място липсата на 

хабилитационен труд обезсмисля оценяването му, а недостатъчният брой 

научни  публикации – общо 15 на брой - са на разнородни теми, непопадащи 

във фокуса на обявения конкурс. 

5. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки и препоръки към гл. ас. д-р Златинов.  

На гл. ас. д-р Стойнов бих препоръчала, за да има успех при следващ 

конкурс, най-малкото да събере цялата информация за работата си, и, ако не 

успява да изпълни националните минимални изисквания, да положи усилия да 

достигне поне минимума, след това да подреди научната си продукция и да я 

представи в изряден вид, за да може да бъде оценен. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на изложения анализ давам своята положителна оценка 

за кандидатурата на гл. ас. д-р Димитър Георгиев Златинов. Той отговаря 

на националните минимални изисквания, заложени за заемането на 
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академичната длъжност „доцент“ в ЗРАСРБ и в Правилника за неговото 

прилагане и документите, представени от него за целите на настоящия конкурс 

недвусмислено показват високата степен на неговата подготвеност по темата 

на конкурса, приносите му и академичния му опит.  

Гл. ас. д-р Павел Тодоров Стойнов не изпълнява минималните 

национални изисквания, представената от него документация е неподредена и 

неясна и това е причината той да не получи положителна оценка по настоящия 

конкурс. 

 

19.10.2019г.              Подпис: ……………………………….. 

                                                                            /проф. д-р Виржиния Желязкова/ 

  


