СТАНОВИЩЕ
От: доц. д-р Стела Ралева
Университет за национално и световно стопанство,
професионално направление 3.8.
„Икономика“ научна специалност „Политическа икономия“
Относно: конкурс за професор в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ по
професионално направление 3.8. „Икономика“, научна специалност
„Икономика и управление“, обявен в ДВ, бр. 73 от 18.08.2020 г.
Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури за
провеждане на конкурс за професор съгласно Заповед № P-732 от 30.09.2020 г. на
Ректора на МГУ.
Кандидат в конкурса: доц. д-р Юли Тодоров Радев
Информация за кандидата
Доц. Юли Радев е завършил магистърски степени по Проучване на полезни
изкопаеми в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и по Икономикс в
Университета на Делауер – САЩ. През 1997 г. защитава докторска степен по икономика, а
от 2005 г. е доцент по икономика и управление в МГУ, където преди това е заемал
длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент. Владее руски, английски и
немски езици. Има 136 научни публикации и 45 научно-популярни статии. Ръководи и/или
взема участие в 22 научни, образователни и практико-приложни проекти. Участник е в
множество международни и национални научни форуми. Работил е като кариерен
консултант към Центъра за кредитиране и образование на Северна Каролина – САЩ.
Описание на представените материали и съответствие с националните
изисквания и институционални изисквания
Кандидатът е приложил справка за изпълнението на минималните национални
изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и на институционалните изисквания според
Правилата за заемане на академични длъжности при МГУ. От нея става ясно, че той
притежава ОНС „доктор“ и има публикуван хабилитационен труд на тема
„Ограничеността и растежът“, с което са покрити показателите от групи А и Б от
националните изисквания. Освен това са представени още 3 монографии, 37 статии (от
които 31 самостоятелни и 6 в съавторство) и 14 доклада (7 самостоятелни и 7 в
съавторство) от научни конференции, с което минимума на показателите от група Г на
националните изисквания е надхвърлен 3,7 пъти. Приложен е списък с голям брой цитати
на автора в различни по вид научни публикации в страната и чужбина, като отчетеният
актив по група Д също е неколкократно по-висок от минималните национални изисквания.
Доц. Радев е научен консултант на един успешно защитил докторант, ръководител на
национален образователен проект, участник в 2 международни и 7 национални научни и
образователни проекти и автор на 2 университетски учебника, с което общият му резултат
по група Е от националните критерии е 3,8 пъти по-висок от изискуемия. Той отговаря и
на институционалните изисквания за заемането на длъжността, за което е приложена
съответна справка.

Научни резултати
Научните резултати и приноси може да се търсят в 3 основни направления:
устойчиво развитие, динамично неравновесие и икономически анализ на минералните и
енергийните ресурси. В най-синтезиран вид те могат да се представят по следния начин:
В областта на устойчивото развитие е постигнато интегриране на неокласическите
модели на растежа и модела на оптимален добив и частично равновесие на пазара на
невъзобновими ресурси. На тази основа и чрез добавяне на благоприятната среда за
живеене е изведен модел на устойчиво развитие и опазване на околната среда, в който е
извършено ендогенизиране на растежа и представяне на природните ресурси от гл. т. на
термодинамичните закони на физиката. Обосновани са нови показатели и подобрени
методи за оценка на благоприятната среда за живеене, които са обвързани с климатичните
промени, вредните емисии, щетите от рисковите депа за отпадъци и стойността на
услугите на екосистемите.
По отношение на второто направление на изследванията е направен съдържателен
критичен анализ на динамичните стохастични модели на общо пазарно равновесие, като е
акцентирано върху проблема за пренебрегнатото в тях несъвършенство на капиталовия
пазар. Върху тази база са изследвани детайлно невалрасианските модели на пазарно
неравновесие, предполагащи ключова роля на капиталовия пазар, разликата между пазарен
и естествен лихвени проценти и невъзможност за пълно застраховане на поведенческата
несигурност, което води до разминаване между спестяванията и инвестициите.
Концептуализирани са два сценария за такова неравновесие и е направено стриктно
разграничаване между пълно и непълно договаряне.
В областта на анализа на минералните ресурси е направен опит за систематизиране
на терминологичния безпорядък и е обосновано използването на специфичен
транзакционен подход, изразяващ се в застраховане на поведенческата несигурност с
дългосрочни договори, които следва да се балансират със спот пазарите. Съставена е
методика за оценка на търсенето на природен газ и са селектирани статистически методи и
софтуерни продукти за регресионен анализ на енергийното търсене. Разработени са
методики за икономически анализ на търсенето, проучването и използването на нефт и газ,
които са отнасят до оценката на ефективността, рентабилността и риска,
ценообразуването, разходите и ползите от възстановяването на екологичния статус на
водните тела и замърсяването от добива и преработката на минерални ресурси.
Както става ясно от справките за цитатите и за индексираните в чужбина
публикации, научните резултати на доц. Радев са достатъчно апробирани сред научната
общност в страната и извън нея.
Работа със студенти и докторанти
Доц. Радев има 24-годишен стаж като преподавател в МГУ, 15 от които са като
доцент. Към настоящия момент той води 8 учебни дисциплини в ОКС „бакалавър“ и ОКС
„магистър“. Разработил е 2 нови учебни курса по бакалавърски специалности и 4 нови
учебни курса за магистърски специалности. Автор е на 2 университетски учебника, които
са изцяло по тематиката на конкурса. Използва иновативни методи на преподаване (Google
classroom, електронни учебници) и подпомага практическото обучение на студентите в
реална среда. Разработил е магистърски курс и води лекции по Устойчиво развитие на
английски език. Изнасял е лекции в областта на конкурса в Института за прогресивни
технологии и науки в Севиля, Испания. Работи активно с 9 докторанти, като е научен
ръководител на 4 от тях.

Административна и експертна дейност
Кандидатът е би ръководител на кариерен център и кариерен консултант в МГУ. Той
има 8 приложени в практиката резултати от научни изследвания. Членува в 4 авторитетни
професионални организации. Участва в два експертни съвета към МИЕТ и Овъргаз. Член е
на организационния комитет на една международна научна конференция.
Лични впечатления от кандидата
Имам дългогодишни лични впечатления от кандидата в резултат на участието му в
редица научни форуми, организирани в УНСС. Те са за един подготвен, работоспособен и
задълбочен преподавател и изследовател, който е силно отдаден на науката.
Бележки и препоръки
Нямам конкретни бележки по работата и постиженията на кандидата. Позволявам си
да му препоръчам да насочи усилията си към публикуване на резултатите от бъдещите му
научни изследвания в реферирани международни списания.
Заключение
Въз основа на високата публикационна активност, постигнатите значителни научни
резултати и натрупания дългогодишен преподавателски опит на доц. д-р Юли Радев, както
и на това, че той отговаря напълно на изискванията на ЗРАСРБ, на Правилника за неговото
прилагане и на Правилата за заемане на академични длъжности при МГУ ”Св. Иван
Рилски”, препоръчам на членовете на научното жури да гласуват за неговото назначаване
на академичната длъжност „професор“.
30.11.2020 г.
София
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