НАУЧНО СТАНОВИЩЕ
от член на научно жури проф. д.ик.н. Росица Павлова,
Институт за икономически изследвания при БАН,
професионално направление 3.8. Икономика:
д.ик.н. – научна специалност „Статистика и демография“ и
проф. - научна специалност “Световно стопанство и МИО”
върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност
„ПРОФЕСОР“ по професионално направление 3.8. „Икономика“, научна специалност
„Икономика и управление“, обявен в Държавен вестник бр. 73 от 18 август 2020 г., за
нуждите на катедра „Икономика и управление“ на МГУ „Св. Иван Рилски с единствен
кандидат доцент, доктор по икономика Юли Радев.
1. Обща информация
На основание Заповед № Р-732 от 30.09.2020 г. на Ректора на Минно-голожкия
университет „Св. Иван Рилски“– София, проф. д-р Ивайло Копрев и чл. 4(1), (2), чл. 29а от
ЗРАСРБ и в съответствие с чл. 2(1), (2) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, и решение
от Факултетния съвет на МТФ от 18.09.2020 г. (Протокол № 10) съм определена в състава
на Научното жури по конкурс за академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ по професионално
направление 3.8. „Икономика“, научна специалност „Икономика и управление“, обявен в
ДВ бр. 73 от 18 август 2020 г., за нуждите на катедра „Икономика и управление“ на МГУ
„Св. Иван Рилски с единствен кандидат доцент, д-р по икономика Юли Радев.
Доц. д-р Юли Радев извървява пътя на научно израстване на академични длъжности
от асистент до доцент в МГУ „Св. Иван Рилски“, с което показва отговорност и лоялност
към този университет. В този смисъл той е подходящ кандидат.
2. Общо описание на представените материали
Предадените от доц. д-р Юли Радев материали включват: заповед на ректора на МГУ
„Св. Иван Рилски“ за определяне състава на научно жури, професионална автобиография,
копия на дипломи, служебна бележка за заемани длъжности в катедра „Икономика и
управление“ на МГУ „Св. Иван Рилски“, списък на научните трудове за участие в конкурса,
резюмета и самите публикации на научните трудове, справка за оригиналните научни и
научно-приложни приноси,
справка за открити цитирания на научните трудове,
удостоверение за лекционни курсове и учебната натовареност през 2019-2020 г., справка за
ръководство на докторанти и др. Списъкът на документите е пълен. Те са добре и подробно
оформени.
3. Обща характеристика на научната, научноизследователската и педагогическата
дейност на кандидата
В конкурса за професор доц. д-р Радев участва с 62 научни труда. Основните му
публикации са три монографии – „Ограничеността и растежът“, „Теория на неравновесието:
перспективи пред газовия сектор в Европа“ и „Динамичното неравновесие –
макроикономически есета след финансовата криза 2007-2011 г.“, с които са свързани доста
на брой публикации – 5 студии и 36 статии, както и два учебника „Бизнесикономика и
финансово управление: приложения за минералите и енергийните ресурси“ и „Икономика и

управление на минералните ресурси“. Преобладаващо публикациите са му самостоятелни
(само 8 в съавторство) и на български език (8 на английски език). Публикациите са главно в
авторитетни за страната издания, в т.ч. годишниците на МГУ „Св. Ив. Рилски“, списанията
на ИИИ при БАН „Икономическа мисъл“ и „Икономически, изследвания“, „Икономически
и социални алтернативи“ на УНСС, „Геология и минерални ресурси“ и др. При цялото
разнообразие на тематиката, се чувства монолитност и фокус върху икономически растеж,
равновесие, финансови кризи, природни ресурси и устойчиво развитие. Приемам
приложената справка за научни и научно-приложни приноси.
Обемът на научното становище ме ограничава да направя по-широка характеристика
на научните му изяви. За тях може да се съди по значителния брой цитирания на негови
публикации както в страната, така и в чужбина, което е оригинално – по правило ни липсва
тази информация. Това показва научния интерес към неговото творчество и идеи. Това
казвам от позициите на учен от България, който от години има един от най-високите индекси
на цитиране за икономическата общност в страната според някои световни научни мрежи.
Доц. Радев е съръководител е на 4 докторанти, от които 1 е защитил успешно. Прави
впечатление високата преподавателска натовареност – през 2019/2020 г. са 927 учебни часа,
от които 125 са извънаудиторна заетост. Чете лекции по дисциплини отговарящи на
научната специалност, по която кандидатства в конкурса: „Икономика и управление“,
„Икономика и управление на околната среда“, Икономика на минералите и енергийните
ресурси“, „Индустриален маркетинг“ и др.
Има участие в 10 национални и международни проекта, в т.ч. три проекта
„Студентски практики“, постъпленията, от които са 1,27 млн. лв.
Всички тези данни оформят професионалния профил на доц. д-р Юли Радев като
комплексно развит и проявяващ се учен и преподавател, при когото се срещат всички
изискуеми критерии за академичната длъжност „професор“. Прави впечатление богата му
научноизследователска дейност, която не се среща често при преподаватели у нас, намерила
подходящо публикуване.
4. Критични бележки и препоръки
Не като критика, а като констатация отбелязвам стегнатия стил на инженера при
икономическата тематика. Това дори е по-добре за студентите. В усърдието да се опишат
всички подходящи за конкурса (и извън него) публикации има известно натрупване и може
би припокриване на изброените публикации, в което се затруднява възприемането им –
например с подадените от RePEc. (2) Препоръчвам на автора да отстоява повече вербално и
аргументирано в дискусии постигнатите си научни приноси.
5. Лични впечатления
Имам лично впечатление от доц. Юли Радев в качеството ми на член на експертна
комисия при обсъждане на неговия проект за дисертация за защита на научната степен
„доктор на науките“, а също и като анонимен рецензент на статии в списанията
„Икономическа мисъл“ и „Икономически изследвания“, които сега виждам като негова
продукция. Имам утвърдено мнение за него като много отдаден на работата си,
любознателен и продуктивен. Той не е от колегите, които подготвят набързо публикации с
оглед да покрият необходимите минимални критерии. Моето впечатление е, че чете лекции
с интерес и уважение към студентите.

6. Заключение
Доц. д-р Юли Радев има ясно изразен научен профил като изследовател и
преподавател в областта на икономиката и в частност икономика на ресурсите. Той се
представя с много голям брой научни трудове с ясно изразени научни приноси. Кандидатът
съчетава сполучливо научноизследователската, преподавателската и научно-приложната
дейност по определената проблематика, което му позволява полезно обвързване на теорията
с практиката и пълноценно обучение на студентите. Заедно с преподавателската работа,
която осъществява, той се определя като специалист, напълно отговарящ на стандартите за
академичната длъжност „професор“, за която кандидатства. В това си качество ще бъде
полезен за катедра „Икономика и управление“ в МГУ „Св. Иван Рилски.
Това ми дава основание съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от ЗРАСРБ с пълна
убеденост да изразя своето положително отношение към избора на доц. д-р ЮЛИ
ТОДОРОВ РАДЕВ академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.8.
Икономика научна специалност „Икономика и управление“.
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Подпис: Заличени лични данни съгласно
Чл. 2 от ЗЗЛД
(проф. д.ик.н. Росица Рангелова)

