
^СА. "Д. A. lie не в " - Свищов 
ш шш/MJedMiK 

До Председателя на научното жури 
за онемяване дисертационен труд 
на докторант Николай Михайлов Колев 
кандидат за присъждане на образователната 
и научна степен „доктор" (по икономика) по докторска 
програма „Финанси, парично обръщение, кредит и 
застраховка" (Финанси) 

С т а н о в и щ е 

от доц. д-р Ренета Маринова Димитрова, НБУ, хабилитирана 
по научната специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и 
застраховка" за придобиване на научната степен „доктор" (по икономика) с 
кандидат Николай Михайлов Колев 

Относно: Дисертационен труд на тема „Финансови операции с благородни метали 
- пазарна динамика и инвестиционни възможности", с научен ръководител проф. 
д-р Андрей Захариев 

Становището се представя съгласно Заповед № 921 от 2 октомври 2017 г. на 
Ректора на СА „Д. А. Ценов" - Свищов 

!.Общо представяне на дисертационния труд 
Дисертационният труд, представен за становище, се преценява като обхватно и 

задълбочено монографично изследване и разработване върху проблемите и 
възможностите на финансовите операции с благородни метали. 

Докторантът обявява като обскг на дисертацията са благородните метали. Що се 
отнася до предмета на научното изследване, това са финансовите операции с 
благородни метали, осъществявани от икономически агенти /официални власти, банки, 
фирми и домакинства/, за постигане на съответна инвестиционна възвръщаемост при 
съответно ниво на риск и в условията на пазарна ценова динамика. 

Целта на дисертационния труд е в контекста на глобалните тенденции през 
второто десетилетие на 21-ви век да се изследва процеса на „ремонетизация" на 
златото, изразен чрез устойчиво търсене на благородни метали от основни 
икономически агенти, формиращо съответна ценова динамика на пазарите на злато, 
сребро и платина, водещо и до паралелно развитие на нови банкови продукти за 
финансови операции с тях за постигане на средна- и дългосрочна възвръщаемост при 
съответно ниво на риск. 

Въз основа на добре обоснованите цел и задачи на изследването, Николай Колев 
е формулирал и изследователската теза и тя е: че през второто десетилетие на 21-ви 
век се заражда процес на „ремонетизация" на златото, изразен в устойчив тренд на 
търсене на благородни метали от основните икономически агенти и паралелно 
предлагане на финансови операции с тях, с оглед реализация на средна- и дългосрачна 
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възвръщаемост при съответно ниво на риск и съответна динамика на пазарните 
показатели. 

Методологията на проведеното изследване се осъществява чрез прилагане на 
сравнителния анализ, методите на дедукция и индукция, графичен метод, индексно-
факторен анализ, корелационен анализ, статистически методи за анализ и други. 

Дисертационният труд, представен пред научното жури за становище е 
разработен в обем от 203 стандартни страници. Структурата му е класическа и се 
състои от въведение, три глави, заключение, списък със съкращения, списък на 
цитираната и използваната литература, списък с авторски публикации по темата на 
дисертацията, приложения. Той е представен пред научната общност в 5 публикации, 
от които 2 научни статии в списания и 3 научни доклада в тематични сборници. 

Докторант Ламбев е проучил значителен обем научна литература, списъкът на 
която включва 72 заглавия. Значителният обем литература показва задълбочената 
информираност на автора по изследваната от него тематика. 

2.Преценка на формата и съдържанието на дисертационння труд 

Дисертационният труд е посветен на тема с безспорна актуалност - благородните 
метали и финансовите операции с тях. 

Авторът на дисертационния труд показва добри умения за боравене с научни 
понятия. Стилът е разбираем и с необходимата логическа последователност и 
обвързаност на изложението. 

Авторефератът съответства на съдържанието на дисертационния труд и от 
прочитането му се добива представа за изпълненото от докторанта научно изследване. 

Справката за приносите в дисертационния труд е обявена като състав на 
автореферата. Преценката за тях е, че са съществени и представят научните качества на 
дисертационния труд. 

3. Научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд 
Авторът на становището приема дисертационния труд като изпълнено от 

докторанта научно изследване. Нещо повече, дисертационният труд сам по себе си е 
принос за финансовата теория и практика. В автореферата дисертантът обявява 
приносите в дисертационния труд. По-съществените от тях са: 

Първо. Теоретичен принос на докторанта е направения исторически преглед, на 
основата на който той прави извода, че благородните метали в 21-ви век отчитат 
ренесанс на интереса и на финансовите операции с тях. 

Второ. Съществен принос с теоретико-приложно естество е доказаното наличие 
на двуфакторно влияние на динамиката на пазарите на благородни метали, както върху 
официалните резерви на националните парични власти, така и върху възможностите за 
финансови операции с тях. 

Трето. За съществен принос с приложно естество може да се приеме направеният 
анализ на данни за пазарни котировки на благородни метали, като монетарно злато, 
сребро и платина, който потвърждава наличието на инвестиционни възможности пред 
икономическите агенти, мотивирани от очакване за съответна възвръщаемост при 
поемане на съответно ниво на риск, вариращо на дневна, седмична и месечна база. 

Четвърто. Принос с приложно естество е разработения множествен регресивен 
модел за прогнозиране цената на златото, като се отчитат два фактора на влияние: 
„Композитен индекс на производството на петте държави с най-голям отчитан 
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„Композитен индекс на производството на петте държави с най-голям отчитан 
капацитет добив на злато от собствени златни находища" и „Композитен индекс на 
потребителското търсене на петте държави с най-голямо търсене на злато". 

Пето. Принос с приложно естество е направената оценка на хеджинговите 
характеристики на монетарното злато посредством метода на подвижната корелация. 

4.Въпроси по днсертациоипия труд 
За България частното банкиране (private banking) е сравнително нов бизнес, 

който набира скорост. В автореферата е уточнено, че фокус на разработката са 
финансовите операции с благородни метали, осъществявани от икономически агенти. 
Във връзка с това, моля докторант Колев накратко да представи своите виждани за 
възможността състоятелни български граждани да извършват финансови операции със 
злато, платина и други благородни метали. 

5.0боб»цена оценка на дисертационния труд и заключение 

На основата на всичко гореизложено може да бъде направен извода, че докторант 
Николай Колев притежава много добра теоретична и практическа подготовка по 
темата на дисертацията, показва умение да идентифицира важни проблеми на 
методологическо и практико-приложно равнище и да провежда самостоятелно научно 
изследване. Като член на научното жури ще гласувам с убеденост за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор" (по икономика) на докторант Николай 
Колев. 

26.10.2017 г. 
Изготвил становището: 

доц. д-р 
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