СТАНОВИЩЕ

От:

проф.д-р Маргарита Николаева Атанасова

Основание: член на научното жури съгласно Заповед № РД 38-17/13.01.2020 на
Ректора на Софийски университет „Кл.Охридски“
1. Кратка информация за кандидата
Единствен кандидат в настоящия конкурс е гл.ас.д-р Милен Митев Велушев,
който от 2015 г. е преподавател в катедра "Икономика", Стопански факултет на СУ
Кл.Охридски. Гл.ас.д-р М.Велушев притежава ОНС Доктор, диплома № СУ 2-16-15,
изд.29.02.2016. Представената по настоящия конкурс справка за изпълнението на
минималните национални изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ показва, че по основните
групи показатели (А,В, Г, Д) за академична длъжност доцент кандидатурата на гл.ас.др М.Велушев напълно съответства на изискванията, регламентирани в Правилник за
прилагане на закона за развитието на академичния състав в РБ. Гл.ас.д-р Милен
Велушев членува в Съюза на икономистите в България.
2. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации
За целите на настоящия конкурс кандидатът е представил 10 научни публикации
(част от общия списък с 18 публикации, включен в документацията по процедурата),
сред които се откроява самостоятелното монографично изследване: „Анализ на пазара
на образование: особености на българската образователна система“, (2019) Стопанска
академия „Д. А. Ценов“. Библиотека „Стопански свят“. Представени за рецензиране са
три студии (едната от които е в съавторство), четири научни статии и един научен
доклад.
Монографичното изследване от 2019 г. („Анализ на пазара на образование:
особености на българската образователна система“. Стопанска академия „Д. А. Ценов“.
Библиотека „Стопански свят“) обхваща резултатите от самостоятелно проведени
оригинални проучвания на автора насочени към търсенето и формулирането
подходящи

решения за повишаване както на качеството

на

на предлаганите

образователни услуги така и на ефективността на инвестициите (вкл. от страна на
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държавата и на индивидите) в образованието. Във връзка с това се открояват редица
анализи, оценки и изводи за състоянието и проблемите на системата на основна и
средно образование, при което се подчертава, че непредвидимостта и честотата на
промяна на нормативната уредба влияят върху поведението на заинтересованите от
процеса на образование страни. Въз основа на проведеното проучване се аргументира
изводът, че е необходимо преосмисляне на външното оценяване и ревизия на учебното
съдържание и балансиране на тежестта на изучаваните предмети в комплексната оценка
за усвояване на това съдържание. Висока оценка заслужава критичният анализ на
прилаганата методика за изчисляване на сумата за държавно финансиране на
обучението в държавните висши училища в резултат на което се очертават основните
дефицити на основните коефициенти и се аргументират потенциалните негативни
последствия от тяхното приложение. За целите на настоящото становище наред с
монографията, която е представена като хабилитационен труд, се открояват и две
статии. В статията „Пари за нищо? Анализ на финансирането на обучението в
държавните висши училища“, която е публикувана през 2019 г. в списание „Стратегии
на образователната и научната политика“ (реферирано в WoS) д-р М.Велушев
представя резултатите от аналитичен преглед на ключови нормативни и стратегически
документи, регламентиращи системата на висшето образование, идентифицира редица
институционални проблеми и формулира предложения за бъдещи промени в
управлението и регулирането на висшите училища. В статията „Преките чуждестранни
инвестиции- нужна ли ни е нова парадигма за изучаването им“, публикувана през 2016
г. в списание „Управление и устойчиво развитие“, изследователският фокус е върху
преките чуждестранни инвестиции и дуализма в мотивите на инвеститора, които са
свързани с динамиката на международното производство, монополните печалби и
пазарната концентрация. Авторът акцентира върху дуализма, който съществува при
оценката на ефекта от преките чуждестранни инвестиции върху икономиката на
страната-домакин.
Кандидатът в конкурса за „доцент” е представил информация за установени 7
цитирания в научни публикации на други автори. В документацията по настоящия
конкурс е представена справка за показателите по чл.112, ал.2 от Правилник за
условията и реда на придобиване на научни степени и академични длъжности в
СУ“Кл.Охридски“ свързани с учебната дейност и научно-изследователската дейност.
Представената информация потвърждава, че гл.ас.д-р Милен Велушев активно участва
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във формирането и въвеждане на учебна дисциплина „Икономически анализ на
правото“ в ОКС Магистър, която е насочена към запознаване с икономически
инструменти за анализ на законодателството и прилагането му.
3.Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси
Приемам систематизираните от кандидата научни и научно-приложни приноси в
съответните публикации като за целите на настоящото становище се открояват:
►Анализирани и изведени са функционални специфики на потребностите на
въвлечените в образователния процес институции като основа за дефиниране на
ключови фактори в образователната система и нейното регулиране във връзка с което е
проектиран нов модел на пазара на задължително образование с акцент върху
управлението на качеството на образованието.
►Проучени и дефинирани са ключови аспекти на връзката между входящи преки
чуждестранни инвестиции и националната конкурентоспособност на България въз
основа на които е установена значимост на предположението, че разделянето входящия
поток на преки чуждестранни инвестиции на такива в търгуемия сектор и такива в
нетъргуемия сектор има аналитична стойност за изясняване на ролята на преките
чуждестранни инвестиции за подобряване на конкурентните позиции на българската
икономика.
►Систематизирани и представени са аналитични изводи от тестване на специфичен
модел, отговарящ на особеностите на българската икономика като страна-домакин на
чуждестранни преки инвестиции като се открояват изводи за динамиката на връзката
между прираста на входящите ПЧИ и прираста на БВП и са изведени препоръки за
провеждане на политиката на страната по отношение на входящите преки
чуждестранни инвестиции.

3. Основни критични бележки и препоръки
В контекста на бъдещото академично развитие на гл.ас. д-р М.Велушев бих
препоръчала той да активизира своето участие в научно-изследователски проекти като
значима възможност за популяризиране на постигнатите научни резултати сред широк
кръг представители на науката и практиката.
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4. Заключение
Въз основа на гореизложените анализи и оценки заявявам своето положително
становище „ЗА” и с пълна убеденост гласувам, гл. ас. д-р Милен Велушев да бъде
избран за академичната длъжност „доцент” професионално направление 3.8.Икономика
(Социоикономика, Икономически анализ на правото) в СУ Кл.Охридски.
Член на научното жури:
Проф.д-р М.Атанасова

POSITION PAPER
From: Prof. Dr. Margarita Nikolaeva Atanassova
Member of the Scientific Jury according
to Order No. RD 38-17 / 01/13/2020 of the Rector of Sofia University "Kl.Ohridski"

1.

Information about the candidate

The only candidate in this competition is Chief Assistant. Prof. Milen Mitev Velushev, who
since 2015 has been a lecturer at the Department of Economics, Faculty of Economics, Sofia
University Kl. Ohridski. M.Sc.Velushev holds an ONS Doctorate, diploma № SU 2-16-15,
ed.29.02.2016.
The information on the implementation of the minimum national requirements under Art. 2b
of the Law on the Academic Staff Development in Republic of Bulgaria/LASDRB shows that
by the main groups of indicators (A, C, D, E) for academic position, the associate professor
M.V.Velushev's candidacy fully complies with the requirements laid down in the LASDRB
. Dr. Milen Velushev is a member of the Union of Economists in Bulgaria
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2.

Overview of the submitted publications

For the purpose of this competition, the candidate has submitted 10 scientific publications
(part of the general list of 18 publications included in the procedure documentation), among
which stand out the independent monographic study: "Analysis of the education market:
features of the Bulgarian educational system", ( 2019) Academy of Economics "D. A. Tsenov.
" Business World Library. Three studies (one of which is co-authored), four scientific articles
and one scientific report were submitted for review.
The 2019 Monographic Survey ("Market Analysis of Education: Features of the Bulgarian
Education System", DA Tsenov Academy of Economics. "Business World" Library) covers
the results of independently conducted original research by the author aimed at demand and
formulating appropriate solutions to improve both the quality of education services offered
and the effectiveness of investment (including from the state and individuals) in education. In
this regard, a number of analyzes, assessments and conclusions about the status and problems
of the primary and secondary education system are highlighted, emphasizing that the
unpredictability and frequency of regulatory change affect the behavior of the stakeholders in
the education process. On the basis of the conducted research it is argued that it is necessary
to rethink the external assessment and revision of the educational content and to balance the
weight of the studied subjects in the complex assessment for the assimilation of this content.It
is highly appreciated that the methodology used to calculate the amount of state funding for
education in public higher education institutions should be critically analyzed, as a result of
which the main deficits of the basic coefficients are outlined and the potential negative
consequences of their application are justified.
For the purposes of this Opinion, two articles stand out in addition to the monograph presented
as rehabilitation work. In the article “Money for nothing? Analysis of the Financing of
Education in Public Higher Education ", published in 2019 in the journal" Strategies of
Educational and Scientific Policy "(referenced in WoS) Dr. M.Velushev presents the results
of an analytical review of key regulatory and strategic documents regulating the higher
education system, identifying a number of institutional problems and formulating proposals
for future changes in the management and regulation of higher education institutions
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In the article "Foreign Direct Investment - Do We Need a New Paradigm for Studying",
published in 2016 in the journal "Governance and Sustainable Development", the research
focus is on foreign direct investment and dualism in investor motives that relate to the
dynamics of international production, monopoly profits and market concentration. The author
focuses on the dualism that exists in assessing the effect of foreign direct investment on the
economy of the host country.
The candidate presented information about 7 citations in scientific publications of other
authors. In the documentation of this competition a reference is made to the indicators under
Article 121, paragraph 2 of the Rules on the Terms and Conditions for Acquisition of Scientific
Degrees and Academic Positions at Sofia University "Kl. Ohridski" related to the educational
activity and research activity. The information provided confirms that Chief Assistant. Milen
Velushev is actively involved in the formation and introduction of the course "Economic
Analysis of Law" at the Master's Degree Program, which is aimed at learning about economic
instruments for analyzing legislation and its implementation.
3.

. Evaluation of research contributions

I accept the systematized by the candidate scientific and applied contributions and for the
purposes of this opinion, the following should be highlighted:
►Functional specifics of the needs of the institutions involved in the educational process are
analyzed and presented as a basis for defining key factors in the educational system and its
regulation, in connection with which a new model of the compulsory education market with
an emphasis on quality management of education was designed.
► Key aspects of the relationship between FDI and national competitiveness of Bulgaria have
been studied and identified, on the basis of which the significance of the assumption that
dividing the FDI inflow into tradable and non-traded ones has analytical value clarifying the
role of foreign direct investment in improving the competitive position of the Bulgarian
economy.
► Analytical conclusions from testing a specific model corresponding to the peculiarities of
the Bulgarian economy as a host country for foreign direct investment are systematized and
presented, with conclusions about the dynamics of the relationship between the incoming FDI
growth and the GDP growth and recommendations for conducting the country's foreign direct
investment policy.
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3.

Critical notes and recommendations

In the context of the future academic development of Chief Assistant M.Velushev would
recommend that he intensify his participation in research projects as a significant opportunity
to promote the achieved scientific results among a wide range of representatives of science
and practice.
4. Conclusion
Based on the above analysis and assessments I declare my positive opinion "for" and with
complete confidence vote Chief Assistant Milen Velushev to be elected to the academic
position of Associate Professor, professional field 3.8 "Economics", (Socioeconomics,
Economic Analysis of Law) at Sofia University Kl. Ohridski.

Member of the Scientific Jury:
(Prof.Margarita Atanassova, Ph.D.)
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