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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Богомил Борисов Манов, редовен преподавател в катедра 

„Финанси" на УНСС. гр. София 

Относно: Дисертационен груд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор" по научна специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка" (Финанси) в СА ..Д.А.Ценов", гр. Свищов. 

Автор на дисертационния труд: Ивайло Николаев Маринов, докторант на 

самостоятелна форма на докторантура по докторска програма ..Финанси, парично 

обръщение, кредит и застраховка" (Финанси) към катедра „Финанси и кредит". 

Тема на дисертационния труд: „Проблеми на финансовия мениджмънт в сектор 

„бързи кредити" (по примера па България и Румъния)". 

Научен ръководител е проф. д-р Андрей Боянов Захариев 

I. Общо представяне на дисертационния труд 

Дисертационният труд има за предмет „проблемите при изграждането и 

апробираието на модел за финансов мениджмънт на компания от сектор „бързи 

кредити" за оперативно действие в България и Румъния". 

Разработен е в обем от 220 стандартни компютърни страници и се състои от 

въведение (обща характеристика на дисертационния труд), изложение в три глави, и 

заключение. Направеното изследване включва 22 таблици и 46 фигури. 

В структурно отношение, дисертационния труд е много добре структуриран и 

изложението в него съответства смислово и съдържателно на темата и предмета на 

изследването. 

При разработването на дисертацията СИ. Ивайло Николаев Маринов с използвал 82 

литературни източници, от които 46 на английски език. 

Авторът е цитирал коректно използваните литературни източници на 

информация. Не установих плагиатство. 

II. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния груд 



Настоящият труд е разработен на актуална и практически значима тема. 

Въпросите отнасящи се до причините за възникване и развитие на микрофинансовите 

институции и микрокредитирането в България са в центъра на изследванията през 

последните две десетилетия. Тези въпроси имат непосредствено отношение към 

секторите ,.бързо кредитиране" и набиращото популярност ..домашно" микро 

кредитиране. В повечето разработки от български автори е налице общ и 

разяснително-описателен характер па различните политики. В работата на докторанта 

Маринов виждаме по-конкретен и аналитичен подход. Това прави третираните от него 

проблеми от изключителен интерес, не само за теоретиците, но и за политиците, 

защото последните гласуват и приемат една или друга политика, а тази политика касае 

цялата държава и нейното население. Всичко това ми дава основание да приема, че 

настоящата дисертация е не само актуална, но и с подобаваща практическа значимост. 

Написаното в дисертационния труд е на лек п разбираем икономически език. 

Разработката е напълно достатъчна каго обем и има изцяло завършен вид. 

Използваните методи са добре избрани и адекватни на научното изследване. 

Представеният автореферат от докторанта Ивайло Николаев Маринов 

отразява в много голяма степен основните и най-съществените моменти от 

дисертационния труд. В това му качество, тон представлява едно добро резюме за 

бързо запознаване с основните моменти и постижения в работата на докторанта. 

III. Научим н научно-приложни ирипоси па дисертационния труд 

Според нас. те са както следва: 

1. Аргументирана и аналитично доизяснена е спецификата на 

микрофинансовите небанкови институции и на предимствата на техните продукти. 

2. Обособени и аргументирани са потребността и конкурентните предимства на 

фирмите за „бързи кредити" и ..домашно кредитиране", както и на спецификата на 

техните клиенти. 

3. Апробиран е итеративно адаптиращ се към клиентската база скоринг модел, 

позволяващ да се одобри или отхвърли изцяло или одобри с риск отпускането на 

кредит. 

4. Аргументирана е естествената дестинация за трансгранична експанзия на 

НФИБК - Румъния, както и спецификата на бизнес модела в това направление. 



Посочените нови научни идеи и резултати имат не само теоретично, но и важно 

практико-приложно значение. 

Авторът е прсдставил списък с публикациите, свързани с дисертационния труд. 

Той е съставен от една самостоятелна студия, една статия и четири доклада, от които 

един самостоятелен и три в съавторство. Всички цитирани публикации имат пряко 

отношение с темата на дисертационния груд. Те са и свидетелство за разпространени и 

направени публично достояние някои от резултатите, посочени като приноси в 

настоящата разработка. 

В бъдещата си работа е необходимо докторанта да засили в по-голяма степен 

дискусията с авторите, работещи по въпросите на микрокредитирането. 

Препоръчвам дисертацията да придобие по-голяма публичност, което би могло 

да стане с написването на монография, с акцент на предимствата, недостатъците, 

организацията и управлението на фирмите за „бързи кредити". 

IV. Въпроси по дисертационния груд 

1. В коя от двете държави - България или Румъния е по отчетлива връзката 

между равнище на бедност и брой кредитополучатели? 

2. Правителството трябва ли да стимулира или да ограничава бизнеса на 

фирмите за „бързи кредити" и защо? 

3. Ако се направи сравнение с развитите в икономическо отношение държави, 

какво е мястото в потребителското кредитиране на фирмите за ..бързи 

кредити" при тях и у нас? 

V. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение 

Посочените констатации и направения анализ и оценка на научната и научно 

приложната дейност ми дават пълно основание и убеденост да предложа Ивайло 

Николаев Маринов за присъждането па ОНС „доктор" по професионално 

направление 3.8 "Икономика", научна специалност "Финанси, парично обръщение, 

кредит и застраховка" (Финанси). 

Гр. София Изготвил становището: 

18.05.2019 г. /проф. д-р Богомил Манов/ 
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