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I. Общо представяне на дисертационния труд 
Представеният за рецензираме дисертационен труд е с общ обем 203 страници 

и включва: въведение, три глави, заключение, списък на използваната литература и 
приложения. Предмет на изследването според автора са финансовите операции с 
благородни метали, осъществявани от икономически агенти, за постигане на 
съответна инвестиционна възвръщаемост, при съответно ниво на риск и в условия 
на пазарна ценова динамика. 

Във въведението докторатът се е спрял па актуалността на изследването, 
посочени са обектът и предметът на изследване, целта и задачите на 
дисертационния труд. Формулирана е и изследователската теза на дисертацията, 
съгласно която през настоящото десетилетие се заражда процес на 
„ремонетизация" на златото, изразен в устойчив тренд на търсене на благородни 
метали от основните икономически агенти и паралелно предлагане на операции с 
тях, с оглед реализация на средно- и дългосрочна възвръщаемост при съответно 
ниво на риск и съответна динамика на пазарните показатели. 

Първата глава включва 4 точки, в които синтезирано е представена 
еволюцията на паричните системи и мястото на благородните метали в тях. 
Дисертантът започва с критичен анализ на златния стандарт, минава през 
демонетизацията, разглежда „ренесанса" на благородните метали и 
„ремонетизацията^ на златото през 21-ви век и завършва с анализ на търсенето и 
предлагането на благородни метали на настоящия етап. 

Втора глава е анализ и оценка на приложимите регулации и тенденции във 
финансовите операции с благородни метали. Осъществен е сравнителен анализ и 
оценка на динамиката на световния златен резерв, факторен анализ на златото и 
златните резерви на България и на още четири страни в Централна и Югоизточна 
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