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Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по професионално направление
3.8. Икономика (Социоикономика, Икономически анализ на правото –
на български и английски език)
Участник в Д-Р МИЛЕН МИТЕВ ВЕЛУШЕВ
конкурса:

Основание за Обявен конкурс за академична длъжност „доцент“ по област на висше
написване на образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
рецензията: направление: 3.8 Икономика (Социоикономика, Икономически анализ на
правото – на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 93 от
26.11.2019 г., на основание чл. 4 и във връзка с чл. 26 от ЗРАС в Република
България, решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет при СУ
„Св. Климент Охридски“ (ПР. 10/25.06.2019 г.), доклад с вх. № 70-1411/07.01.2020 г. от председателя на научното жури, заповед РД 3817/13.01.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ и Решение
№1/17.02.2020 г. на научно жури.

Автор на Доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич,
становището: Р-л катедра „Маркетинг“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов,
член на научното жури по конкурса.

Д-р Милен Митев Велушев е единствен кандидат за участие в конкурса за академична
длъжност „доцент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Социоикономика,
Икономически анализ на правото – на български и английски език), обявен в ДВ, бр.
93/26.11.2019 г. за нуждите на катедра „Икономика“ при Стопански факултет на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“.
Декларирам, че констатациите, мненията и преценките в настоящото становище са
изведени и се основават на предоставения ми пакет от документи и публикации на
кандидата, когото не познавам лично.
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I.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТА: ПРОФЕСИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Д-р Милен Митев Велушев е завършил висше образование през 1996 година с ОКС
„магистър“ със специалност „Финанси“ в УНСС – София. В последствие, през 2001 г.
провежда четиримесечна специализация по инвестиции, конструиране на
инвестиционни портфейли и корпоративни финанси в Университет Джорджтаун,
Вашингтон (САЩ). През 2015 година защитава дисертация на тема „Влияние на
преките чуждестранни инвестиции за повишаване на конкурентоспособността на
българската икономика“ и придобива ОНС „доктор“ по икономика.

Кандидатът има професионален опит, придобит от работата му като касиер и
директор валутни операции във финансова къща „Крама“ в периода от 1993 до 2006
година. След това работи половин година като данъчен експерт в Главно
управление на данъчната администрация към министерството на финансите на Р.
България. В периода от 2005 до 2009 година е изпълнителен член на Съвета на
директорите на „АФО“ АД и управител на две дъщерни дружества. Бил е привличан
като синдик в седем производства, както и като консултант по реструктуриране на
корпоративен дълг по пет успешно завършени проекта.

Д-р Велушев има академичен преподавателски опит, придобит първоначално през
1999 г. като хоноруван асистент по корпоративни финанси в Стопанския факултет
на Лесотехнически университет – София. От 2015 година и към момента той е
главен асистент в катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ и чете лекции по дисциплините „Икономика“,
„Икономически анализ на правото“, „Лични финанси“ и „Финансови процеси в startup фирми“. Научните му интереси са в областта на икономика на благоденствието,
икономика на развитието, икономически анализ на правото и хетеродоксалните
(неортодоксалните) икономически теории.

Автобиографичната информация на кандидата подсказва наличието сериозен
педагогически и управленски опит в областта на публичните финанси. В този
смисъл би могло да се констатира, че са изпълнени формалните изисквания по
реда за заемане на академична длъжност „доцент“, предвидени в чл. 24(1) т. 1,
2 и 3 от ЗРАС в РБ, чл. 53 от Правилника за неговото прилагане, както в чл. 105
(т. 1 и т. 2а, 2б и 2г) на Правилник за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски”.

II.

ОЦЕНКА НА УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА РАБОТА НА КАНДИДАТА
Кандидатът за заемане на обявената академична длъжност „доцент“ има почти 5
години преподавателски опит като хоноруван асистент, асистент и главен асистент
във висше училище ЛТУ – София и в СУ - София. Разработил е в сътрудничество с
друг хабилитиран преподавател иновативна дисциплина от учебния план за ОКС
„бакалавър“ в СУ с наименование „Моделиране на финансови процеси в startup
фирми (вж. приложение 15.2). Съставител е на учебна програма на дисциплината
„Икономически анализ на правото“, предназначена за обучение на студенти по МП
„Икономика и право“ в ОКС „магистър“ (приложение 15.3). От предоставената ми
информация, както и от достъпни публични източници е видно, че д-р Милушев, в
качеството си на академичен лектор, се придържа към практическа насоченост в
преподаването и привлича и включва гост-лектори от практиката в провежданите
курсове (приложение 15.2). През последните две години е бил научен ръководител
на пет успешно защитени дипломни работи на магистри, по теми, пряко или
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косвено кореспондиращи с професионалното направление и научната специалност
на обявения конкурс.

III.

Предвид тези факти, може да се направи обосновано предположение, че в резултат
на съчетаването на натрупания практически и преподавателски опит, кандидатът
е в състояние да планира, организира и провежда академични лекционни курсове
и семинарни занятия по дисциплини, кореспондиращи с обявената по конкурса
научната специалност. С тези си показатели той отговаря на изискванията чл. 111,
ал. 2, т. 1а и 1в от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.

ОБЩА (КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА) ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА

Д-р Милен Велушев участва в конкурса за академичната длъжност „доцент“ с десет
публикации. От тях, две са самостоятелни монографии, пет са студии (две от които
в съавторство), две са статии и един е научен доклад от конференция. От заявените
студии и статии четири фигурират като регистрирани публикации в националния
референтен списък на НАЦИД, като една от тях (№9 от Приложение 17) е
категоризирана като доклад от конференция. Две от студиите са отпечатани както
на български, така и на английски език. Останалите публикации са на български
език.
Общият обем страници в рецензираните монографии, студии, статии и научни
доклади е 459. От тях, 64 страници са в съавторство. Структурен обзор на
публикациите, представени от кандидата за участие в конкурса е представен на
Таблица 1.
Таблица 1. Количествено обобщение на публикационната дейност на Милен Велушев.
Вид на публикацията
1.

Монографии
в т.ч. в чужбина
2. Студии
в т.ч. в чужбина
3. Статии
в т.ч. в чужбина
4. Научни доклади
в т.ч. в чужбина
Всичко (научна продукция):
в т. ч. в чужбина:
5. Учебници и учебни помагала

Самостоятелни
бр.
стр.
2
299
3
72
2
11
1
13
8
395
-

В съавторство
бр.
стр.
2
64
2
64
-

бр.
2
5
2
1
10
-

Общо

стр.
299
136
11
13
459
-

В тематично отношение, публикациите на д-р Велушев са фокусирани основно
върху (1) анализ на преките чуждестранни инвестиции (с акцент и влиянието им
върху икономическия растеж) и (2) образователния пазар и образователна система
в България (с акцент върху проблеми, свързани с финансирането и оценяването на
качеството).
Основен интерес предизвиква самостоятелното монографичното изследване на
кандидата [Велушев, М., (2019) Анализ на пазара на образование: особености на
българската образователна система. Монографична библиотека „Стопански свят“,
бр. 140, СА „Д. А. Ценов, Свищов], посветено на комплексен икономически анализ на
ефективността на формалните правила за реформа в системата на образованието в
България. В това изследване авторът демонстрира знания и умения за провеждане
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на задълбочено и критично изследване на икономически концепции и теории и
предлага модел за повишаване на качеството на образователния продукт, в който е
отредена доминираща роля на държавата. Другото монографично съчинение на
кандидата [Велушев, М., (2020) Входящи преки чуждестранни инвестиции значение за българската икономика. Авангард Прима, София] е свързано с
изучаване и анализ на поведението и мотивацията на преките чуждестранни
инвеститори при избирането на страната „домакин“, както и на обследване на
особеностите на поведението на страната „домакин“ при създаване на условия за
привличане на чуждестранни инвестиции. Допускам, че това изследване е
надграждащо дисертационния труд на автора за придобиване на ОНС „доктор“, на
тема „Влияние на преките чуждестранни инвестиции за повишаване на
конкурентоспособността на българската икономика“, защитен през 2015 година.
Повечето от публикуваните статии и студии са в издания, включени в националния
референтен списък на националния център за информация и документация на Р
България, били са обект на научно рецензиране и отразяват дълбочина и напредък
в изучаваната материя.

След обстойното обследване на всички публикации, декларирани от кандидата за
участие в конкурса (Приложение 12), се констатира, че минималните национални
изисквания, заложени в Правилника за прилагане на закона за развитие на
академичния състав в Република България са изпълнени (вж. Таблица 2).

Таблица 2. Фактическо изпълнение на минималните национални изисквания по групи показатели (брой точки,
съгласно Приложение към чл. 1, ал. 1, чл. 53, ал.1, т.4 и чл. 54, ал. 1 от ППЗРАС в Република България)
Група от
показатели

Номер на
показателите

А
В
Г
Д

IV.

Показател №1 (ОНС „Доктор“)
Показател №3 (Хабилитационен труд)
Сума от показателите от №4 до №10
Сума от показателите от №11 до №13

Минимални национални
изисквания (точки за
доцент)
50
100
200
50

Фактическ
о
състояние
50,00
100
220
65

Изпълне
ние






ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ НА КАНДИДАТА
Представените по конкурса научни трудове на кандидата д-р Милен Велушев ми
позволяват да откроя и призная следните приносни моменти:
•

•
•

•

Анализ на концепции, основани на неокласическата икономическа теория,
теорията на инвестициите, поведенческата икономика, социоикономиката
и икономическия анализ на правото за изследване на поведението на
пазарните участниците.
Разработване и емпирично апробиране на инструменти за изучаване на
макроикономическите равновесия.
Принос в икономическия анализ на нормативни разпоредби и правила на
държавното управление на образователната система и на Общностното
законодателство, гарантиращо достъпа до гарантирани суми по банковите
депозити.
Прилагане на концепции, базирани на класическата икономическа теория и
на поведенческата икономика за икономически анализ на нормативни
разпоредби и правила на държавно управление на образователни услуги в
сравнителен план.
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V.

АКАДЕМИЧНА ИЗВЕСТНОСТ НА КАНДИДАТА

VI.

За интереса на научната общност към публикациите на кандидата може да се съди
от приложения списък със 7 регистрирани цитирания в монографии и колективни
томове с научно рецензиране (Приложение 12, група от показатели Д), както и от
участията му в научни форуми, конференции и членството му в Съюза на
икономистите в България.

VII.

Запознавайки се обстойно с научната продукция на кандидата оставам с
впечатление, че поради подчертаната прагматичност и практически активности в
неговата досегашна кариера се подценява е било подценявано написването на
учебници и учебни пособия (нещо характерно и задължително за академичния
преподавател). Освен това, въпреки че желаната академична длъжност е за доцент
по социоикономика и икономически анализ на правото на български и английски
език, досегашната научна продукция е публикувана само и единствено в издания в
страната и то в преобладаващата си част на български език. Освен това,
доминиращата част от научните резултати са постигани в резултат на теоретичен
логически анализ и синтез и не се основават на емпирични данни. В този смисъл,
бих си позволил да препоръчам на автора, в своите бъдещи изследвания да се
стреми да създава теории и концепции на базата на емпирични данни, а не да се
опитва само чрез логически анализ да адаптира и/или критикува познати
теоретични концепции и нормативни регулации на макроикономически процеси.

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ

ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА

Научната продукция и преподавателският опит на д-р Велушев покриват
минималните изискванията на нормативната база за допустимост при заемане на
академичната длъжност. Неговите научни и академични показатели съответстват
на изискуемите от ЗРАС на Република България и предвидените в Правилника за
неговото прилагане количествени и качествени параметри и критерии. Всичко това
ми дава основани да предложа КАТЕГОРИЧНО и БЕЗ РЕЗЕРВИ на уважаемото научно
жури главен асистент д-р Милен Митев Велушев да заеме обявената от Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ академичната длъжност „доцент“ по “ по
професионално направление Икономика (Социоикономика, Икономически анализ
на правото – на български и английски език)

19.03.2020 г.
Свищов
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