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С Т А Н О В И Щ Е 

 

От: проф. д-р Теодор Седларски 

 

Относно: конкурс за доцент в Професионално направление 3.8. Икономика 

(Социоикономика, Икономически анализ на правото – на български и английски език), 

обявен за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” – гр. София, 

Стопански факултет, ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г. 

 

Основание: член на научното жури съгласно Заповед № РД 38-17/13.01.2020  на 

Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

 

 

I. Кратка информация за кандидата 

 

За участие в конкурса са постъпили документи от един кандидат – гл. ас. д-р 

Милен Митев Велушев. Според представената от него справка за изпълнението на 

минималните национални изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ за академична длъжност 

доцент кандидатурата му отговаря на задължителните условия по ЗРАСБ и покрива 

минималните изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ в Софийския 

университет. Кандидатът получава магистърска степен по икономика през 1996 година 

по специалност „Финанси“ в УНСС. През 2015 г. защитава докторска дисертация по 

Икономика в Стопанския факултет  на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Влияние 

на преките чуждестранни инвестиции за повишаване на конкурентоспособността на 

Българската икономика“ – диплома за ОНС „Доктор“ № СУ 2-16-15 от 29.02.2016 г. Гл. 

ас. д-р Милен Велушев е щатен преподавател в катедра "Икономика" на Стопанския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2015 г. Чете лекции по „Въведение в 

икономиката“, “Микро и макро икономика“, „Икономически анализ на правото“, 

„Лични финанси“. Секретар е на магистърската програма „Икономика и право“ в 

Стопанския факултет на СУ. Член е на Съюза на икономистите в България. Д-р Велушев 

развива многостранна научно-приложна дейност, участва в създаването на нови учебни 

дисциплини, осъществява консултантска дейност и др. 
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II. Научни трудове/публикации 

 

Списъкът от публикации на кандидата включва 18 разработки, като конкретно за 

целите на участието му в настоящия конкурс за доцент са представени 10 публикации 

– две монографии, три самостоятелни научни студии, две научни студии в съавторство 

и три научни статии.  

Монографичното изследване от 2019 г. („Анализ на пазара на образование: 

особености на българската образователна система“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, 

Библиотека „Стопански свят“) заема водещо място сред представените за рецензиране 

разработки. То си поставя за цел да направи комплексен икономически анализ на 

ефективността на създадените формални правила и да отговори на въпроса, как 

съществуващата система на образованието в България може да бъде подобрена. 

Монографията представя резултатите от авторови проучвания, както и формулировки 

на решения за повишаване на качеството  на образователните услуги и на ефективността 

на инвестициите в образованието. Използвани са ключови концепции от 

неокласическата, институционалната и поведенческата икономика. Авторът предлага 

преглед на голям брой значими икономически изследвания, като набелязва добри 

практики. Предприема критичен анализ на прилаганата в страната методика за 

изчисляване на държавното финансиране на обучението в държавните ВУЗ и набелязва 

дефицитите на основните коефициенти. Убедително аргументира формулираните от 

него тези.  

В другата си монография „Входящи преки чуждестранни инвестиции – значение за 

българската икономика“ кандидатът използва статистически данни за България, за да 

тества модел на връзката между входящи преки чуждестранни инвестиции и 

икономически растеж. Според резултатите прирастът на потока входящи ПЧИ е в 

обратна зависимост с прираста на БВП от предходния период. На тази основа авторът 

препоръчва активна политика по анализ и управление на качеството на входящия поток 

на ПЧИ. 

В статиите „Пари за нищо? Анализ на финансирането на обучението в държавните 

висши училища“ (сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, 2019) и  

„Преките чуждестранни инвестиции – нужна ли ни е нова парадигма за изучаването им“ 

(сп. „Управление и устойчиво развитие“, 2016), както и в някои от останалите 
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публикации изследователският фокус отново е върху проблематиката, изследвана в 

монографиите и се защитават аналитично подкрепени позиции на автора. 

 

Д-р Милен Велушев е предоставил справка за 7 цитирания  на свои научни 

публикации.  

 

III. Oсновни научни и научно-приложни приноси 

 

Kато положителен факт следва да се подчертае, че кандидатът в конкурса за доцент 

създава с работата си учебно-методологическа основа за развитие на обучението в 

професионално направление 3.8. Икономика и преди всичко в магистърската програма 

„Икономика и право“.  

 

Сред систематизираните от кандидата научни и научно-приложни приноси в 

представените за рецензиране публикации като по-важни могат да се отбележат: 

 

 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 (1, 3, 8) 

 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 (2, 4, 10). 

 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 
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и са изведени препоръки за провеждане на политиката на страната по отношение 

на входящите преки чуждестранни инвестиции (2, 4, 10).  

 

IV. Kритични бележки и препоръки 

 

Възможна препоръка към работата на д-р Велушев може да бъде поставянето на по-

силно ударение в бъдеще върху популяризирането на резултатите от проучванията чрез 

подготовката на учебници и учебни помагала, участие в научни проекти, международни 

конференции и семинари.  

 

V. Заключение 

 

Представената от кандидата гл. ас. д-р Милен Велушев научна продукция отговаря на 

задължителните законови изисквания и допълнителните условия за заемането на 

академичната длъжност „доцент“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  

Това ми дава основание да подкрепя кандидатурата на гл. ас. д-р Милен Велушев в 

конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално 

направление 3.8 Икономика (Социоикономика, Икономически анализ на правото – на 

български и английски език). 

 

 

 

Член на научното жури: 

проф. д-р Теодор Седларски 


