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ПРОЕКТИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ

(на примера на банковата дейност в РМакедония)

Автор на докторския труд: Димитар Милан Анастасовски 
Научен ръководител: проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова 
Автор на становището: доц. д-р Яким Валентинов Китанов

Настоящото становище е изготвено на основание Заповед 
№ 461/07.12.2018г. на Ректора на Висшето училище по агробизнес и развитие на 

регионите (ВУАРР) -  проф. д-р инж. Димитър Димитров, в съответствие с чл. 4 на 
Закона за развитие на академичния състав в Република Българи, 2 (8) и чл. 30 (3) 
на Правилника за приложение на този закон, в съответствие с чл. 43, ал. 1 и ал. 2 
от Правилника за организация и провеждане на обучението в ОНС „доктор“ във 

ВУАРР, както и доклад на декана на Факулета по икономика и управление за 
взето решение на факултетния съвет (Протокол № 65/23.11.2018г.).

1. Общо представяне на получените материали
Документацията, представена за целите на процедурата, се характеризира с 

пълнота и нагледност и включва: дисертационен труд, автореферат към него, 
четири броя научни публикации на дисертанта, неговата автобиография, 
декларация за оригиналност.

2. Кратки биографични данни за докторанта
Г-н Димитар Милан Анастасовски е следвал в М еждународния славянски 

унивреситет в гр. Свети Николе в Р Македония, където е завършил ОКС 
„м агистър“ по специалността ,,Икономика и мениджмънт на човешките ресурси“.
Той притежава богат опит от практиката, където заема различни длъжности,
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свързани с управлението на процеси и хора. Именно този опит му е дал 
възможността да си изгради ясна представа за редица проблеми, с които се 
сблъскват предприемачите от една страна, и финансиращите институции, каквито 
са банките, от друга.

Това е допринесло в значителна степен за осмислянето от негова страна на 
проблематиката, която разглежда в дисертационния си труд.

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и
задачи

В центъра на изследването, залегнало в основата на дисертационния труд на 
г-н Анастасовски стои един фундаментален за банките от всички епохи проблем -  
ефективното управление на риска и в частност финансовия риск, който се проявява 
при осъществяването на инвестиционни проекти. За всяка една финансова 
институция този въпрос е от съществено значение, защото много лесно може да се 
реализира „залитане“ в една или в друга посока -  от прекомерно консервативното 
отношение към риска, което на практика изключва активната инвестиционна и 
кредитна дейност, до инерционното и съсредоточено единствено в настоящото, 
поведение на отпускане на кредити и рехав контрол над вече отпуснатите такива, с 
цел привличането на нови клиенти на всяка цена.

Г-н Анастасовски напълно правилно се насочва към задълбоченото 
изследване на тази проблематика, така че да се идентифицират и представят в нова 
светлина нейните централни особености. По-конкретно той изучава и анализира 
различни методики, които имат отношение към ефективното управление на 
финансовия риск и именно тук следва да се търсят приносите в неговия труд.

4. Познаване на проблема
От изложението в представения за разглеждане дисертационен труд е видно, 

че г-н Анастасовски е много добре запознат с особеностите на проявлението на 
финансовия риск в инвестиционната дейност, както и с редица специфики на 
неговото управление. Това безспорно се дължи на богатия му дългогодишен опит 
от бизнес практиката, където управлението на риска е неизменна част от 
ежедневната действителност.

5. Методика на изследването
Използваните методи за изследване на избрания от дисертанта проблем са 

от областта предимно на качествения и сравнителния анализ, индукцията, 
дедукцията и синтеза. Прави отлично впечатление неговото умение да борави с 
тези методи за целите на доказване на възприетата от него в началото на 
дисертационния труд научноизследователска теза. Научният апарат е богат и на 
съответстващото за подобна разработка равнище.
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6. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите в него
Представеният за разглеждане дисертационен труд се отличава с 

хармонична и подредена в логична последователност структура. Той се състои от 
общо 157 страници, разпределени в увод, изложение от три глави и заключение. 
Накрая е представен списък от използваните литературни източници, общо 140 на 
брой, 51 на латиница и 89 на кирилица. В рамките на изложението са поставени и 
редица графични и визуални материали, които подпомагат анализа в текста, а 
именно -  13 броя таблици, 7 броя схеми и 7 броя формули.

Първата глава е посветена на теорията и практиката от областта на 
управлението на риска. В аналитичен план са описани особеностите на риска като 
финансов и икономически феномен, неговите многолики прояви, някои основни 
явления, характеристики на материализирането му. По-нататък дисертантът 
разглежда някои водещи математически методи за оценка на рисковете. Накрая се 
спира на някои специфични методи за неговото управление.

Във фокуса на втората глава са особеностите на риска конкретно при 
реализирането на инвестиционни проекти. Разгледана е същността на 
инвестиционните проекти. След това са представени специфичните за тях рискове 
и тяхното проявление при изпълнението на проектите. Глава завършва с 
аналитично представяне на методите за анализ на инвестиционните проекти.

В трета глава е представена същинската част от изследването на дисертанта. 
Тя е посветена на методиката за оценяването на проекти в банковата практика 
конкретно на Р Македония. Представена е специфична методика за оценка на 
ефективността на проектите и след това са предложени възможности за 
усъвършенстване на дейността на търговските банки на територията на Р 
Македония в тази конкретна област на техния бизнес.

В обобщение може да се каже, че дисертационният труд на Димитар 
Анастасовски напълно отговаря на изискванията за този тип разработка. Съдържа 
ясни и конкретни приноси за практиката, като те са изведени въз основа на 
наблюдения в Р Македония, но на практика са общовалидни. Особено добре и 
последователно са описани характеристиките на риска като финансов феномен и на 
методите за неговото управление, нещо, което е ценно за всяка организация, не 
само за банките.

Приемам петте приноса на дисертанта така, както ги е представил в 
предоставената авторска справка за приносите в автореферата на дисертационния 
му труд. Считам, че те са реални и биха били от конкретна полза.

7. Преценка на публикациите по дисертационния труд
Г-н Анастасовски е съставил общо четири броя самостоятелни научни 

публикации, свързани с темата на дисертационния му труд. Това е атестация за 
неговите научни интереси и доказателство за творческата му активност. Тези 
публикации са достатъчни, за да бъдат изпълнени изискванията за присъждане на 
ОНС „доктор“.
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8. Лично участие на докторанта
Автентичността на текста на дисертационния труд на дисертанта се 

установява посредством подписаната от него декларация, удостоверяваща 
авторството му над труда. Разбира се, този труд би бил невъзможен без 
използването на редица научни разработки на учени и изследователи, анализирали 
избраната от него тема в миналото. Той коректно се е позовавал с бележки под 
линия на местата, където ги е цитирал.

9. Автореферат
Авторефератът отговаря на всички изисквания относно характеристиките и 

същността на подобен тип разработка и подпомага запознаването и оценката на 
дисертационния труд на дисертанта.

10. Критични забележки и препоръки
Нямам съществени критични бележки и препоръки към дисертанта. На 

защитата бих искал дисертантът да вземе отношение по въпроса „Прилагат ли 
търговските банки в Република Северна Македония преференциални лихвени 
проценти, когато се кредитират инвестиционни проекти? С други думи, каква е 
лихвената политика на банките при отпускане на заеми за важни инвестиционни 
обекти?“

11. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и 
резултати

Бих искал да препоръчам на г-н Анастасовски да не изоставя научните си 
интереси и въпреки изключителната си ангажираност в практиката, да продължи да 
разработва въпросите, които го интересуват. Неговият поглед върху тях би бил от 
особена полза включително и за студентите в различните специалности в областта 
на икономиката и управлението.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Давам своята положителна оценка за дисертационния труд на Димитар 
Анастасовски на тема „Управление на финансовия риск в инвестиционни 
проекти през призмата на банковата дейност (на примера на банковата 
дейност в РМакедония)“, както и за автореферата, научните му публикации и 
приноси. Предлагам на уважаемото научно жури да присъди образователната и 
научна степен „доктор“ на Димитар Милан Анастасовски в област на висше 
образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 
3.8. Икономика; докторска програма „Финанси и банково дело“.

10.01.2019 г. Подпис:
(доц. д-р Яким Китанов)
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