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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д.ик.н. РОСИЦА РАНГЕЛОВА ПАВЛОВА, 

Институт за икономически изследвания при БАН,  
професионално направление 3.8. Икономика: 

д.ик.н. – научна специалност „Статистика и демография“ и 

проф. - научна специалност “Световно стопанство и МИО” 

 

на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

 

 

1. Информация за конкурса 

 Конкурсът е за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.8. 

Икономика (макроикономически анализи и политики, международна макроикономика – на 

български и английски език), 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“, 

решение за обявяване на конкурса 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.  

 За участие в конкурса са постъпили документите на двама кандидати: гл. ас. д-р 

Димитър Георгиев Златинов и гл. ас. д-р Павел Тодоров Стойнов – и двамата от Стопанския 

факултет на СУ “Св. Климент Охридски” – по-нататък за кратко ще бъдат посочвани само 

с научната им степен. Представените от д-р Димитър Златинов документи са изготвени 

съгласно изискванията на ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност “доцент” и 

препоръките за критерии за заемане на академичните длъжности в Стопанския факултет на 

СУ “Св. Климент Охридски”. Документите на д-р Павел Стойнов не отговарят на необходимите 

критерии. 
 

 

2.Кратка биографична справка 

2.1. Димитър Златинов е роден през 1987 г. Висшето си образование за бакалавър получава 

във Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“: 

специалност „Макроикономика“ и специалност „Стопанско управление“ (2005-2009 г.), 

последвано от две магистърски програми: „Международни икономически отношения. 

Международна икономика“, осъществявана съвместно от Стопанския факултет на ВТУ и 

Икономическия институт при БАН (2009-2010 г.) и „Статистика и финансова иконометрия“ 

в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (2009-2011 г.).  В СУ през 2015 г. 

защитава дисертация за получаване на ОНС „доктор по икономика“ на тема 

„Взаимодействие между фискална и парична политика при плаващ валутен курс и в 

условията на паричен съвет“. За повишаване на неговата професионална подготовка 

спомагат трите стажантски програми – в БНБ, държавни и общински институции (2007-

2008 г.), обучения и семинари като този в Европейската сметна палата, Люксембург, по 

измерване на социалния прогрес, икономическото развитие и благосъстоянието, 2010 г.; 

УНСС, 2013 г.; МВФ, Joint Vienna Institute, курс по диагностициране на 

макроикономическите процеси, 2014 г.; Чешка народна банка, 2014 г., както и участие в 
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няколко научни проекти. Професионалното си развитие получава последователно като 

младши експерт в БНБ (2008-2009 г.) и Икономическия и социален съвет (2009-2010 г.) и 

старши експерт в БНБ от 2010 до 2016 г., а от 2010 г. досега е асистент и главен асистент от 

2016 г. в катедра „Икономика“ на Стопанския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ – 

лектор по Макроикономика, Международна икономика и Стопанска политика и асистент 

по Макроикономика ІІ. От началото на 2018 г. е главен асистент и в секция „Международна 

икономика“ в ИИИ при БАН. Всичко това представя кандидата като човек, вложил 

последователно интензивни усилия за получаване на качествено образование и пълноценна 

творческа реализация по темата, зададена в настоящия конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“.  

 

2.2. Павел Стойнов е роден през 1971 г. От 1991 г. до скоро той получава образованието 

си в различни университети и по разнообразни дисциплини. В резултат на това получава 

следните образователно-научни степени: магистър по Математика в СУ “Св. Климент 

Охридски”, 1996 г.; магистър по Изчислителна техника в Техническия университет – 

София, 1996 г.; магистър по Стопанско управление в СУ “Св. Климент Охридски”, 2000 г.; 

доктор по Науки за земята в СУ “Св. Климент Охридски”, 2015 г. и доктор по Икономика, 

УНСС, 2017 г. За професионален опит е посочена длъжността му асистент от 2000 г. досега 

в Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, като няма данни откога е главен 

асистент. Заявена е и упражнявана длъжност хоноруван асистент по математика в СУ “Св. 

Климент Охридски” и  ТУ- София, 1992-2000 г. и асистент в СУ “Св. Климент Охридски”, 

Стопански факултет – от 2000 г. до днес. Възникват въпроси как я е изпълнявал от 1992 г., 

като е получил съответната степен на образование по-късно (1996 г.). Няма данни и за 

нивото на познания на чужди езици. Заявен е твърде широк кръг от прекалено разнородни 

научни интереси (24 на брой), което поставя въпроси за сериозността и дълбочината на 

познанията. Почти всички от тях, дори само заявени, са далече от темите  

макроикономически анализи и международна макроикономика, например  география, 

туризъм, математика, бази данни, софтуерни приложения, операционни системи  и др.    

 

 

3.Изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 26 от ЗРАСРБ 

 

3.1 Според справката за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 26 от 

ЗРАСРБ за професионално направление 3.8. Икономика за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ кандидатът д-р Димитър Златинов покрива и дори надминава 

значително количествените критерии – при минимум 400 той има 614, в т.ч.: показатели от 

група А, дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ – 50 точки; от група В, 

хабилитационен труд, монография – 100; от група Г, публикации (студии, статии, доклади 

и др.) в различни по ранг и вид научни издания, съобразени с Национален референтен 

списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране към 1.07.2019 г.) - 

265; от група Д, цитирания и рецензии в научни издания – 105 и от група Е, участие в научен 

или образователен проект – 94. Доказателствата са описани ясно, пълно и недвусмислено.  

Държа тук да отбележа респектиращо коректното представяне на материалите за 

участие в конкурса от страна на д-р Димитър Златинов – абсолютно пълен набор, пълно и 

коректно описани, освен достатъчните по обем и съдържание резюмета на публикациите 

(на български и английски език) и наличност на цялата му научна продукция. 
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3.2 В документа със заглавие „Количествени изисквания за заемане на академични 

длъжности в Стопанския факултет на СУ “Свети Климент Охридски” (професионални 

направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление") д-р Павел Стойнов  

описва мотивите за въвеждането им (което не е нужно на НЖ), последвано от разбъркано и 

неясно описание на научната продукция на кандидата. Тя в основните дейности е само 

декларативна, оцветени в зелено числа, за които не е ясно откъде се получават. Не може да 

се прецени дали кандидатът отговаря дори на задължителните три условия за участие в 

конкурса – ОНС „доктор“, за което липса приложен документ, не е указан период на 

длъжност главен асистент със служебна бележка, както и наличие на публикувана 

монография. 

 

 

4. Обща характеристика на представените научни трудове/публикации  

 

4.1 Предоставен е списък на всички публикации на д-р Димитър Златинов. Те са 43 на 

брой и са групирани по следния начин: самостоятелна монография – 1; глава от монография 

– 8 на брой; учебник/учебно полагало – 2; публикации в научни списания – 9;  публикации 

в научни поредици – 11; публикации в сборници (от конференции и др.) – 12. Описани са 

най-пълно и коректно, така че се получава ясна представа за цялостната научна продукция 

на кандидата. По-конкретен интерес представлява списъкът на публикациите му във 

връзка с обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“. Те са описани по същия 

пълен и коректен начин с указани издателства, страници и ISBN/ISSN. Публикациите са 

общо 20 на брой (в общ обем 552 стр., като са отчетени неговите собствени страници в 

публикации в съавторство на база приложени разделителни протоколи) и са подредени по 

следния начин: 1 самостоятелна монография (156 стр.) и три участия в колективни 

монографии (47 стр.); 1 учебно помагало в съавторство (от общо 196 страници 124 стр. са 

на кандидата); публикации в научни списания – 8 на брой (приблизително 101 стр.); 

публикации в научни поредици – 4 на брой (86 стр.); публикации в сборници (от 

конференции и др.) – 3  на брой (38 стр.). Самостоятелните публикации на кандидата са 15 

на брой и 5 са в съавторство, което показва добра самостоятелна изява, но и възможност да 

работи в екип; 10 публикации са на български език, 1 на руски и 9 на английски език. 

Систематизирани, публикациите на д-р Димитър Златинов дават основание да се 

направят следните обобщения:  

Първо, кандидатът има достатъчен по обем и с подходяща тематика научна 

продукция, за да участва пълноценно в обявения конкурс. 

            Второ, научните му интереси и преподавателска дейност са основно в областта на 

макроикономическите анализи и политики, както и международната макроикономика, 

което напълно съответства на тематиката на обявения конкурс за академичната длъжност 

„доцент” в катедра „Икономика”. 

            Трето, научните трудове са публикувани в тематично подходящи и авторитетни 

издателства и списания в България като: Издателството и изданията на СУ „Св. Климент 

Охридски“, на Института за икономически изследвания при БАН, на УНСС, на  ПУ „Паисий 

Хилендарски“, Пловдив, и др.  

           Четвърто, близо половината от броя на научната му продукция е на английски език 

в наши и чуждестранни издателства и списания, което говори за активно следване на 
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съвременните международни критерии за по-широко разпространение на научните 

публикации на автора като възможност за по-широк диалог и сътрудничество с колегията 

извън страната ни. 

 

4.2 Д-р Павел Стойнов е представил няколко файла с различен брой публикации. Един от 

тях съдържа всички публикации, които има, както твърди, друг е по системата „Авторите“, 

трети е на публикациите, с които участва в конкурса, който се повтаря с файла Приложение 

1. Във файла с наименование „Научни приноси на д-р Павел Стойнов“, генериран от 

системата „Авторите“ - списък на публикации, конференции, проекти и научни 

ръководства, има описание на темите на всички възможни работи на кандидата - дипломни 

работи, дисертации, доклади на конференции, научни проекти, научни статии и т.н., но те 

нямат никакво отношение към конкурса и тези, които биха имали, са вече описани на други 

места. Пак неподредени са и без доказателство за действително участие в проектите и 

изписване на научните статии. НАЦИД изисква ПЪЛНО описание. Възразявам пред 

Комисията по допускане срещу затрупването ни с излишна информация и липса на 

необходимата. Вероятно има (или би следвало да има) изисквания да се провери 

съдържанието на документите на кандидатите преди да ги подадат за участие в конкурса.   

 В случая аз разглеждам този документ, който, както е написано, е (цитирам) „за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 3.8 Икономика 

(Макроикономически анализ и политики, международна макроикономика – на български и 

английски) за нуждите на Стопански факултет“. Тези публикации с изключение на една са 

негови самостоятелни. Имат среден размер от 8.7 стр. (най-малките са по 3 страници, най-

голямата – 30). Изписани са изцяло на английски език, дори тези, които са издадени на 

български език, което не е коректно; не са подредени по някакъв критерий – хронологичен, 

тематичен, видове научни трудове – монографии, участие в колективни монографии, 

студии, статии, доклади от конференции и т.н. В друг файл, както пише, (цитирам) „без да 

се включват публикациите, свързани с ОНС „доктор“, има списък на 48 публикации, 3 

научни помагала (по статистика, застрахователна математика и теория на вероятностите) и 

една монография, която….още не е завършена и логично не би следвало дори да се 

споменава. Посочва се приложена монография, която носи 100 точки, но никъде не се 

вижда, дори само като заглавие на хабилитационен труд, или резюме. За тези публикации 

важат същите особености на изписване, които описах за предишния файл. Резюметата на 

публикациите (всъщност на част от публикациите) са непълни и некоректно дадени с копи-

пейст от статиите. Липсват приложени самите публикации, а според Правилника на СУ, чл. 

107 (16.) кандидатът е длъжен да представи „Научни трудове, представени за участие в 

конкурса, структурирани и номерирани според списъка по т. 10б.“. Това силно затруднява 

възприемането на обема и характера на научната продукция на кандидата. Но което е най-

важно, темите на публикациите, са на драстично различни теми от зададената в конкурса 

по макроикономика и международна икономика. А в Правилника на СУ, е казано: Чл. 105. 

(1) Академичната длъжност "доцент" се заема от лица, които…..3. са представили 

публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни 

издания в областта на конкурса…“. 
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5. Оценка на научните трудове и техните приноси 

 

5.1 Най-голям интерес от продукцията на д-р Димитър Златинов несъмнено представлява 

монографията му (№ 1 от списъка) „Макроикономическата политика в България след 

въвеждането на паричния съвет /от теоретичен към приложен анализ/“ (2019 г.), която по 

същество е хабилитационен труд. В нея се изследват много важни и актуални въпроси на 

макроикономическата  политика в България в специфичните условия на паричен съвет и 

като държава-членка на ЕС през сравнително дълъг времеви период – 2000-2018 г. 

Основната теза, която се доказва, е, че въпреки наложените фискални правила от членството 

на страната в ЕС и от действащия от 1997 г. и днес паричен съвет в страната (цитирам) „се 

провежда дискреционна и имаща характер на антициклична фискална политика, която 

обаче се отличава с ниска ефективност и ефикасност и не може реално да окаже въздействие 

за ускоряване на догонващо икономическо развитие“ (с. 6). Основните приноси са следните. 

Монографията е оригинално за страната (и не само) изследване, което прилага 

иконометричен (формализиран) подход при оценка на връзките и взаимодействието между 

многобройните променливи (показатели) в макроикономиката, обособени в двата вида 

политики – фискалната и паричната. Тя е ясно теоретично доказателство и приложна 

илюстрация за дълбоката взаимна обвързаност на макроикономическите показатели, 

проявяваща се по определени канали. 

За потребностите на учебния процес и изнасяните лекции в СУ „Св. Климент 

Охридски“ кандидатът за доцент д-р Димитър Златинов е публикувал учебно помагало по 

„Международна икономика” (2019 г.). В него са включени основните теоретични знания в 

областта на международната търговия, международните финанси и международната 

макроикономика. Отразени са идеите на водещи световни учени по темата като Пол 

Кругман и Морис Обстфелд, а също и български икономисти. Приложена е оригинална 

структура на изложението – след представяне на определена тема е дадена възможност за 

избиране на правилната алтернатива в теоретични текстове, а също тестови въпроси и 

практически задачи за самоподготовка. Това е белег за съвременен маниер на преподаване 

и диалог със студентите, което улеснява студенти, докторанти и др., търсещи познания в 

тази област. Малката ми забележка към този труд е в желанието да се покажат 

последователи на отделните икономически школи и теми дали в някои случаи това не е 

донякъде за сметка на титулярите (известните като водещи имена, които трябва да бъдат 

първи – Адам Смит например). 

Приемам заявените от д-р Димитър Златанов негови оригинални научни приноси, 

които са в областта на макроикономическите анализи и политики, международната 

макроикономика и преподаването на икономическа теория. Тази тематика има пълно 

покритие с обявената за настоящия конкурс. Приносите имат теоретичен, научно-приложен 

характер и такива, свързани с образователния процес. Описани са ясно, пълно и според 

установените критерии. Накратко бих обобщила така:  

Приносите от теоретичен характер се отнасят до обосноваване на спецификите на 

изследване и провеждане на макроикономическата политика  (публ. № 1 от съответния 

списък); теоретичен обзор на теории и концепции за връзката между демографското и 

икономическото развитие (публ. № 13); определяне и систематизация на  

макроикономическите ефекти от световната финансова и икономическа криза в България 

(публ. № 2, № 4, № 10 и № 11).  
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Приносите от методичен (научно-приложен) характер: моделиране на трансмисионния 

механизъм на фискалната и паричната политика в краткосрочен и дългосрочен период, като 

са отчетени особеностите на паричния съвет и членството на България в ЕС (публ. №1); 

разкриване на възможности за разширяване на аналитичната приложимост на модела 

Мъндел-Флеминг за изследване на ефективността на фискалната и паричната политика при 

различни валутни режими и демонстрация на неговата приложимост (публ. №15) и др. 

Приносите във връзка с образователния процес: разработени са техники как 

университетското икономическо образование да развива познавателния потенциал и 

професионалната компетентност, развита е авторовата представа за университетския облик 

на дисциплината макроикономика и са изведени препоръки за неговото постигане (публ. № 

7 и № 9) и др.  

Д-р Димитър Златинов пише на добро професионално равнище, ясно и компетентно. 

            Навсякъде авторът е цитирал коректно използваните литературни източници. 

5.2 Не приемам авторската справка за приносите на научните трудове на д-р Павел Стойнов. 

Изредени са общи формулировки от един ред, например „Извършени са приложни 

изследвания на търсенето и предлагането в туризма“ и е даден списък на публикации. Тук 

са включени само 9 публикации, което насочва на мисълта, че в другите 6 от общо 15 

вероятно според кандидата няма приноси. Предоставени са съвсем ненужно два файла с 

тази информация. Освен това, както вече беше отбелязано, заглавията на публикациите са 

на твърде различни и далечни теми от зададената в настоящия конкурс. 

 

 

6.Участие в научноизследователски проекти 

 

6.1 Д-р Димитър Златинов участва в конкурса с пет научноизследователски проекта (2 

национални, 2 университетски и 1 международен), които тематично отговарят на обявения 

конкурс за академичната длъжност „доцент“. Сред тях се отличават: (1) Изготвяне на 

Национална стратегия в областта на енергетиката, Дейност IА „Прогнози на 

електропотреблението до 2040 г.” и Дейност III „Изследване на тенденциите на развитие на 

енергийните пазари в Европа и възможностите на България да продължи да бъде износител 

на електроенергия”, ИИИ при БАН, 2017-2018 г.; (2) Предизвикателства и бариери пред 

задълбочаване на интеграционните процеси за новоприетите страни-членки на ЕС /на 

примера на България/, ПУ „Паисий Хилендарски“; (3) Developing an Early Warning 

Framework for Detection of Crisis in Economic Sectors in Bulgaria, Korea Development Institute 

and Economic Research Institute at Bulgarian Academy of Sciences, 2019-2020 г. Участието му 

в такива сериозни проекти несъмнено обогатява знанията му и опита при обвързване на  

теоретичната и практико-приложната страна. 

   

6.2. Поради неясното описание от страна на д-р Павел Стойнов за участие в 

научноизследователски и всякакви други проекти не се наемам да ги коментирам. Със 

сигурност между тях няма научни проекти по темата, обявена в конкурса.  
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7. Оценка на учебно-преподавателската дейност       

 

7.1 Приложена е служебна бележка за аудиторната заетост на д-р Димитър Златинов. 

Според нея за последните 4 учебни години общият брой на аудиторна заетост е 1842 часа, 

приравнени към упражнения, като постоянно и значително нараства по години – от 270 за 

учебната година 2015/2016 до 567 часа за 2018/2019 г., което показва увеличаващата се 

необходимост от него като преподавател. Преподаваните дисциплини са (без претенции за 

подреденост и изчерпателност): Микроикономика І – първа и втора част, Макроикономика 

І – първа и втора част, Основи на макроикономиката, Приложен макроикономически 

анализ, Международна икономика, МИО, Стопанска политика в спец. Икономика и 

финанси – английска и френска програма, Стопанско управление – английска, немска и 

френска програма, МП „Приложна икономика“,  МП „Икономика и финанси“ и др. Всички 

тези дисциплини отговарят напълно на научното направление 3.8. Икономика 

(макроикономически анализи и политики, международна макроикономика – на български 

и английски език), по която е обявен конкурсът за академичната длъжност „доцент“. Освен 

това д-р Димитър Златинов е бил хоноруван лектор по Международна икономика и 

Приложен икономически анализ и асистент по Макроикономика във Факултета по 

икономически и социални науки, ПУ „Паисий Хилендарски“ (2011-2018 г.) и хоноруван 

преподавател по макроикономика в Общоикономическия факултет на УНСС. Описаната 

преподавателска дейност, заедно с издаденото учебно помагало, представят кандидата като 

подготвен и квалифициран преподавател, подходящ да продължи и развива своя опит на 

ново качествено ниво.  

 

7.2 Д-р Павел Стойнов е представил файл с наименование „Справка за показателите по 

член 112, ал. 2“, но какво означава този член, не е изписано, за да се разбере смисълът му. 

Той е от Правилника на СУ и гласи “Научното жури оценява кандидатите за заемане на 

академичната длъжност "доцент", като ал. 2. е „свързани с научноизследователската 

дейност“. Всъщност кандидатът е направил опит  да опише по-скоро ал. 1. „свързани с 

учебната дейност“. Получило се е нещо много странно като описание и понеже е кратко, 

изкушена бях да го цитирам тук цялото, но то е в документите на кандидата и всеки може 

да го види. И все пак пример: „Дългогодишен опит като асистент с няколко хиляди изнесени 

аудиторни часове“. Тези и други подобни твърдения са изписани декларативно, но те не 

могат да бъдат приети по този начин и без приложена служебна бележка. Завършва се с 

„Ревюирани (?!) няколкостотин статии в Mathreview и Zentralblat“. Няма дума ревюирани в 

българския език, а така поднесени списанията и без адреси, нищо не говорят.  

 

 

8. Научна и административна ангажираност 

 

8.1 Като член на катедра „Икономика“ д-р Димитър Златинов е научен секретар и член на 

Факултетния съвет на Стопанския факултет от 2018 г., администратор на МП „Икономика 

и финанси“ (2018 г.) и ръководител на МП „Митнически и данъчен контрол“ от 2019 г. 

 

8.2. Няма данни д-р Павел Стойнов да е заемал административни длъжности в сферата на 

висшето образование. 
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9.Цитирания или рецензии в научни издания 

 

9.1 Д-р Димитър Златинов доказва общо 16 цитирания, вкл. в световноизвестни бази данни 

с научна информация или в монографии и колективни томове; в монографии и колективни 

томове с научно рецензиране и в нереферирани списания с научно рецензиране. Цитирани 

са 8 публикации на кандидата, които са на български език и 8 – на английски език. Те са 

цитирани в 11 публикации на български език и 5 – на английски език. И двата вида 

публикации (цитирани и цитиращи) са описани пълно и коректно, като са указани и 

страниците, на които е цитирането. Обръщам внимание, че по стандарт първо се описва 

цитираната публикация и после цитиращите, а не в обратен ред, както е в случая. Броят на 

цитиранията е достатъчен за участие в конкурса. Предвид факта, че преобладаващият брой 

публикации на кандидата са от последните две години (а предстоят и нови и то по важни и 

актуални икономически теми), със сигурност публикациите му ще срещат все по-голямо 

внимание. 

 

9.2 Д-р Павел Стойнов посочва една статия, която е цитирана в две списания, свързани с 

хидрологията, твърде далеч от макроикономиката. Това е крайно недостатъчно. Няма 

никакви параметри за списанията – DOI, ISSN, ISBN и не може да се проследи 

автентичността им. Наличието е изискване на НАЦИД, а и белег за професионална култура. 

Това се отнася до всички списъци на публикациите му. Не е ясно кои други три цитирания 

посочва кандидатът в екселския файл. Този файл се попълва обстойно, а не толкова 

непълно. Така не буди доверие и интерес. 

 

 

10.Критични бележки и препоръки 

 

10.1 Нямам принципни критични бележки към д-р Димитър Златинов. Имам препоръки. Да 

продължава така добре започнатото си професионално развитие – в научната и  

преподавателска област, като задълбочи вече на ново равнище участието си в 

международни научни прояви или контакти с оглед обогатяване на собствения си опит и 

представяне на факултета, като следва непрекъснато повишаващите се международни 

стандарти.  

 

10.2. Имам много  критични бележки към д-р Павел Стойнов, но ще ги сведа накратко до 

две основни: 

         1. Представяне и оформяне на документите. Липсва доказателствен материал като 

дипломи, удостоверения за преподавателска заетост, пълните публикации, заявени за 

участие в конкурса, а резюметата, които са върху част от тези публикации, са несериозно 

поднесени. Недопустимо е да се предоставят за рецензиране толкова неподредени, непълно 

и зле описани  документи, които затрудняват възприемането на фактите по 

професионалното му развитие. 

         2. Питам се какви са представите на д-р Павел Стойнов за необходимия научен 

потенциал на кандидат за участие в обявения конкурс по професионално направление 3.8. 

Икономика, „Макроикономически анализи и политики, международна макроикономика“. 

Как всъщност си представя, че покрива изискванията и може да изпълнява пълноценно на 

тази длъжност? 
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11. Общо заключение: 

 

11.1 Гл. ас. д-р Димитър Златинов има ясно изразен научен профил като изследовател и 

преподавател в областта на макроикономиката и международната икономика. Той се 

представя с достатъчен по обем, съдържание и приноси научни трудове. Научните му 

приноси са резултат на негови изследвания по темата, която е обявена в конкурса. 

Кандидатът съчетава сполучливо  научноизследователската, преподавателската и научно-

приложната дейност по определената проблематика, което му позволява полезно 

обвързване на теорията с практиката и пълноценно обучение на студентите. Заедно с 

преподавателската работа, която осъществява, той се определя като специалист, напълно 

отговарящ на представите и стандартите за академичната длъжност „доцент“, за която 

кандидатства. 

 

Това ми дава пълно основание при избора на един от двамата кандидати за академичната 

длъжност „доцент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Макроикономически 

анализи и политики, международна макроикономика – на български и английски език) с 

пълна убеденост и категорично да изразя своето положително отношение в полза на гл. 

ас. д-р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТИНОВ. 

 

11.2 Професионалната реализация, а оттам и кандидатурата на гл. ас. д-р ПАВЕЛ 

ТОДОРОВ СТОЙНОВ не съответстват на изискванията, заложени в обявения конкурс по 

професионално направление 3.8. Икономика (макроикономически анализи и политики, 

международна макроикономика – на български и английски език), което се потвърждава и 

от зле представените от него документи, и не дават основание за присъждане на 

академичната длъжност „доцент“. 

 

 

 

17.10.2019 г. Подпис: 

София                  (проф. д.ик.н. Росица Рангелова) 

 

 

 


