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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д.ик.н. Йосиф Илиев, УНСС – София, научна специалност 

„Икономика и управление“ 

Относно: дисертационен труд на Милен Митев Велушев на тема „Влияние 

на преките чуждестранни инвестиции за повишаване 

конкурентоспособността на българската икономика“, за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 

3.8 Икономика (политическа икономия) 

Основание на становището: Участие в състава на научното жури по 

защита на дисертационен труд съгласно Заповед № РД 38-651/30.10.2015г. 

на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ 

1. Информация за докторанта 

Милен Велушев е завършил магистратура финанси в УНСС през 1996 

г., приет е за докторант на самостоятелна подготовка към катедра 

„Икономика“ на Стопански факултет при СУ. От септември 2015 г. е 

преподавател в едноименната катедра. Професионалното му развитие 

обхваща консултантски, експертни и ръководни позиции в областта на 

икономиката и финансите. Владее английски, руски и румънски езици. 

Дигиталните му компетентности са на много добро равнище. 

Специализирал е в Джорджтаун Юнивърсити, Вашингтон, САЩ. 

2. Обща характеристика на дисертационния труд. 

Дисертационният труд включва предговор, две глави, заключение, 

библиография и приложения. Общият му обем е 210 стр., а основното 

съдържание обхваща 192 стр. В труда са използвани и коректно посочени 

134 литературни източника, по-голямата част на английски език. Четири 

приложения са неразделна част от труда. 

Предговорът на дисертационния труд е кратък и не съдържа в пълнота 

неговата концептуална рамка. Същевременно обаче концептуалната рамка 

е представена, според мен, убедително, в автореферата на труда. 
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Безспорна е актуалността на темата на дисертационното изследване. 

Независимо от не малкото публикации и изследвания в областта на 

инвестициите и конкурентоспособността, считам, че конкретно 

дефинираната цел на изследване и формулиран обхват от четири задачи за 

изпълнение, са недостатъчно проучена „ниша“ и това е предпоставка за 

значимост на дисертационното изследване. 

Обектът и предметът на изследване, а така също дефинираната от 

докторанта изследователска теза, оценявам положително. Трите 

компонента са логически обвързани в единство, а методологията на 

изследване е обективно тяхно продължение. Информационните източници 

за изследването са подходящи, независимо от възможни уговорки за 

пълнота и достоверност на статистическата информация. Според мен добре 

е откроена от докторанта научната новост на изследването. 

Като цяло концептуалната рамка съдържа много добри предпоставки 

за качествено изследване на значимата в научно и приложно отношение 

проблематика. 

Оценявам силно положително съдържанието на първа глава на 

дисертационния труд. Синтезирано основания ми за тази оценка са: 

 Налице е убедителна научна логика в структурирането и 

съдържанието на главата. Тя намира израз в целево насочено от докторанта 

проучване на понятиен апарат, научни постановки и подходи поотделно и в 

единство по отношение на националната конкурентоспособност и на 

преките чуждестранни инвестиции. 

 Успешно е проучването на връзката и влиянието на преките 

чуждестранни инвестиции върху икономическия растеж на страната. 

 Силно положителен момент е акцентът върху ефектите от преките 

чуждестранни инвестиции за страната домакин, в т. число положителни и 

негативни. 
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 Високо оценявам не само интерпретацията на теории, концепции и 

подходи по темата на труда, но особено аргументираните от докторанта 

собствени позиции. Те са правилни, много добре обосновани, конкретно 

адресирани към българската икономика и показват висока компетентност на 

докторанта по изследваната от него проблематика. 

 Оценявам положително авторовият стил на изложение на 

съдържанието на първа глава. Той е ясен, разбираем, достатъчно 

убедителен, вкл. преодоляващ абстрактни постановки, слабо полезни за 

практиката. 

По своя характер и съдържание втора глава на дисертационния труд 

е аналитично-конструктивна. Резултатите от проведеното от докторанта 

мащабно изследване на влиянието на преките чуждестранни инвестиции 

върху конкурентоспособността, заслужават силно положителна оценка. Тук 

той строго следва научните постановки от първа глава на труда и 

демонстрира много добри аналитични способности и умения. Особено 

ценни, според мен, са обобщенията и изводите, които прави докторанта 

Велушев и, които аз споделям. По отношение на ролята и значението на 

преките чуждестранни инвестиции за конкурентоспособността на 

българската икономика, докторантът успешно модифицира известен модел, 

а неговото приложение в изследването му дава основание да защити 

собствени постановки, в т. число за зависимостта на големината и 

структурата на входящите капиталови потоци, за връзката между преки 

чуждестранни инвестиции на брутния вътрешен продукт и др. 

Оценявам положително предлаганият от докторанта модел на 

връзката между преки чуждестранни инвестиции и  националната 

конкурентоспособност. Въведените в модела показатели, считам, че са 

обосновани правилно от докторанта. Изводите от иконометричния анализ, 

оценявам като верни и убедителни. 
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Заключението на дисертационния труд съдържа важни обобщения и 

убедителни изводи, произтичащи от цялостното изследване. Съществен 

момент в него са и очертаните от докторанта насоки за бъдещи изследвания 

в богатата проблематика „преки чуждестранни инвестиции и национална 

конкурентоспособност“. 

3. Оценка на научните и научно-приложните приноси 

Докторант Велушев е приложил в автореферата коректна справка за 

основните научни постижения с приносен характер в дисертационния труд. 

В справката, която изцяло приемам, определено ме удовлетворява много 

добрата аргументация на приносите. Като научни приноси на докторанта 

откроявам посочените в справката приноси с номера: 1, 2, 5 и 7. С тези 

приноси докторант Велушев реално обогатява научното знание за връзките 

и влиянието между преки чуждестранни инвестиции и национална 

конкурентоспособност, както и измерването им. Приноси с научно-

приложен характер, според мен, са тези с номера: 3, 4, 6 и 8. Това са приноси, 

произтичащи от проведеното от докторанта качествено практическо 

изследване, завършващо с обосновани обобщения, изводи и препоръки. 

4. Оценка на публикациите по дисертационния труд и на 

автореферата 

По темата на труда са направени четири публикации на докторанта, 

една от които на английски език. Публикациите съдържат съществени 

въпроси, развити задълбочено в самия дисертационен труд и осигуряват 

необходима публичност на неговите изследвания. 

Авторефератът на труда коректно съдържа основните моменти от него 

и напълно отговаря на изискванията. 

5. Критични бележки и препоръки 

 В увода на дисертационния труд докторант Велушев е подценил в 

определена степен концептуалната рамка на изследването, т.е. тя липсва в 
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нейната пълнота. Този пропуск е преодолян по успешен начин чрез нейното 

въвеждане в автореферата на труда. 

 В заключението на дисертационния труд липсва собствената оценка 

на докторанта относно постигането на целта на изследването и 

изпълнението на поставените задачи, както и на потвърждението за 

защитаваната от него теза. 

 Разбираемо практическото изследване е основано на статистическа 

информация. Въпросът ми е свързан с достатъчността на статистическите 

данни, а така същи с някои резерви относно достоверността им? 

 

Заключение 

Дисертационният труд на докторант Милен Велушев представлява 

навременно и качествено изследване, което има завършен характер. В него 

докторантът дава солидни доказателства за аналитични способности и 

умения в предизвикателната и много актуална в научно и приложно 

отношение проблематика. Постиженията с характер на приносни моменти в 

дисертационния труд са безспорни и са лично дело на докторанта. 

Цялостното изследване определено представя докторант Велушев като 

качествен изследовател. Всичко това ми дава основание с убеденост да дам 

положителна оценка на дисертационния труд и да предложа на членовете на 

уважаемото жури да присъдят на Милен Митев Велушев образователната и 

научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика 

(политическа икономия). 

 

 

12.01.2016г.     Подпис: 

гр. София       (проф. д.ик.н. Йосиф Илиев) 


