
СТАНОВИЩЕ 

 

по конкурса за получаване на академичната длъжност „Професор“ по професионално 

направление 3.8 „Икономика“, научна специалност „Икономика и управление“, обявен 

в ДВ, бр. 73 от 18.08.2020 г. с единствен кандидат 

доц. д-р инж. Юли Радев 

от доц. д-р инж. Веселин Митев, 

Председател на научно жури, съгласно Договор 011 Д – 2020/13.10.2020 г. 

 

Представените за конкурса документи и материали са изключително прецизно 

оформени и отговарят по обем и съдържание на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и „Правилата и 

процедурите за заемане на академични длъжности“ на МГУ „Св. Иван Рилски“. 

1. Научни публикации на доц. д-р Юли Радев, представени за участие в 

настоящия конкурс 

Списъкът на представените по конкурса научни трудове след придобиване на 

научното звание „Доцент“ включва 62 бр. публикации, от които 1 монография по група 

показатели „В“ и 3 монографии по група показатели „Г“ (четирите монографии са с общ 

обем 672 с.), 56 статии и доклади от научни форуми, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове и 2 учебника (с 

общ обем 493 с.).  

В представените по конкурса 4 монографии и 2 учебници за ВУЗ кандидатът е 

единствен автор. В 43 от статиите и докладите кандидатът е единствен автор, а в 

останалите 13 е на първо място. 

Кандидатът е предоставил и списък от 16 научни публикации, които са отделени 

за защита на дисертационен труд за бъдещо придобиване на научната степен „Доктор 

на науките“, които при необходимост могат да участват в настоящия конкурс. От тях 2 

студии, реферирани в SCOPUS и 1 студия в нереферирани списания с научно 

рецензиране. 

От предоставената справка по група показатели „Д“ се вижда следното: 

 цитирания в списания, индексирани и реферирани от IDEAS-RePEc – 10 бр.; 

 цитирания в чужди издания – 6 бр.; 

 цитирания в български издания – 25 бр.; 

 цитирания в дисертационни трудове – 16 бр.; 

 цитирания в отзиви от научни конференции – 4 бр.; 

 цитирания в електронни издания – 5 бр.; 

И тук кандидатът е отделил 25 цитата, които са запазени за бъдеща защита на 

дисертационен труд за придобиване на научната степен „Доктор на науките“, които при 

необходимост могат да участват и в настоящия конкурс. 
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2. Учебно-педагогическа дейност на доц. д-р Юли Радев 

2.1 Учебна дейност и натовареност 

Педагогическият път на доц. Радев започва през 1996 г. като „Асистент“ към 

катедра „Икономика и управление“ на МГУ „Св. Ив. Рилски“. Съгласно предоставеното 

удостоверение за учебната натовареност през 2019-2020 г. кандидатът провежда учебни 

занятия със студенти по 5 учебни програми със студенти от ОКС „Магистър“ и 3 учебни 

програми със студенти от ОКС „Бакалавър“. Общата аудиторна натовареност за 

учебната 2019-2020 г. е 802 учебни часа, приведени в упражнения и 125 учебни часа от 

извън аудиторна заетост. 

Доц. Радев е автор и лектор по шест актуализирани учебни програми в областта на 

икономиката и управлението за обучение на студенти в МГУ „Св. Ив. Рилски“. 

2.2 Ръководство на докторанти 

От справката за ръководство на докторанти се вижда, че кандидатът е 

съръководител на един успешно защитил докторант и в момента е съръководител на 

трима докторанти. И на четиримата докторанти доц. Радев е съръководител в научна 

област „Икономика и управление“, а останалите съръководители са от други научни 

области. 

2.3 Участие в научноизследователски проекти 

Кандидатът е участвал в 7 национални и 2 международни научни проекти. Също 

така е ръководил 1 образователен проект. 

2.4. Издадени университетски учебници 

Кандидатът е публикувал два учебника през 2007 г., които се използват в учебната 

дейност на МГУ. Те са с общ обем 493 стр. 

3. Основни научни и научно-приложни приноси 

3.1 Научните приноси на доц. Радев са в следните направления: 

 Разработен е вариант на неокласически модел на устойчивото развитие, който е 

доразвит до модел на устойчивото развитие и опазването на околната среда, като е 

добавена благоприятната среда за живеене на хората. 

 Разработен е алтернативен модел на устойчивото развитие и опазването на 

околната среда, който ендогенезира икономическият растеж на база човешкия капитал 

и познанието. 

 Предложен е оригинален подход в тълкуването на моделите на устойчивото 

развитие. 

 Разработена е концепция за неовалрасианското пазарно неравновесие, според 

която основното препятствие пред пазарното равновесие е невъзможността напълно да 

се застрахова поведенческата несигурност. 

 Въз основа на доминацията на двустранните преговори над пазарната цена е 

обоснован специфичен транзакционен подход към газовия сектор и по-общо към 

подсекторите от минно-енергийната индустрия. 

 Разработена е методика за оценка на енергийното търсене на база панелни 

данни. 

 Предложени са нови показатели и подобрени методи за оценка на 

благоприятната и (не)благоприятната среда за живеене, като са отчетени влиянието на 

климатичните промени, щетите от рисковите депа за отпадъци, вредните емисии и 

стойността на услугите на екосистемите. 
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 Разработена е методика за оценка на ползите и разходите за възстановяването 

на екологичния статус на водните тела, замърсени от минно-добивни и минно-

преработвателни дейности. Същата е адаптирана за условията на Източнобеломорския 

воден басейн. 

 Представено е собствено изследване на възможностите за използване на 

природния газ в транспортния сектор и приложението му в градския транспорт. 

 Разработени са взаимно допълващи се методики за икономическа оценка на 

рентабилността и риска при търсенето и проучването на нефт и газ. 

3.2 Научно-приложни приноси на доц. Радев са следните: 

 Разработена е и е приложена оригинална методика за икономически анализ на 

проекти за подземни хранилища на природен газ в Р. България. 

 След детайлен анализ на ценообразуването на топлоподаването и 

електропроизводството от ТЕЦ в ЕС са препоръчани най-подходящите методи за 

ценообразуване при когенерация и организацията на районното отопление в Р. 

България и ЦИЕ. 

 Извършен е мащабен анализ на алтернативните методи за формиране на 

потребителските цени на природния газ с цел подпомагане на успешното реформиране 

на ценовия механизъм в Р. България и страните от ЦИЕ. 

 Обстойно са изследвани състоянието и перспективите за добив и потребление 

на нефт и природен газ. 

 Анализирано е влиянието на либерализацията на енергийната индустрия и 

ситуирането на спот пазари върху търговията с природен газ и електроенергия. 

 Извършен е сравнителен анализ на отражението на счетоводната статия 

Изчерпване в счетоводните методи FC и SE в икономическия анализ на 

инвестиционните проекти в минно-добивната индустрия. 

 Изследвано е влиянието на цените на енергийните носители върху основните 

макроикономически показатели и опазването на околната среда. 

 Разработена е оригинална методика за оценка на ефективността от добива на 

шистов газ. 

 Предложена е методика за анализ на цените на руския природен газ в страните 

от ЦИЕ. 

 Извършен е сравнителен анализ на олигополния газов пазар в Европа в 

условията на съвършена и несъвършена конкуренция. 

 Разработената методика за оценка на ползите и разходите от възстановяване 

на екологичния статус на водните тела е приложена за условията Източнобеломорския 

регион на България. 

Изготвената от мен справка за плагиатство с програмата webavtor.com не показва 

съществено доближаване с разработките на други автори. Също така прави 

изключително добро впечатление надлежното и изчерпателно цитиране в текста и в 

използваната литература от страна на кандидата в неговите публикации. Това ми дава 

основание категорично да заявя, че научната продукция на доц. д-р Юли Радев е 

авторска и не оставя никакви съмнения за наличие на плагиатство в тях. 

4. Лични впечатления 

Познавам доц. д-р Радев повече от 25 години, работим в една катедра и през 

годините сме участвали съвместно по множество научни и научно-приложни тематики 

и проекти. Той е коректен, неуморен и прецизен изследовател и преподавател. 
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5. Заключение 

Съгласно предоставената ми по конкурса документация и изготвената справка за 

минималните национални изисквания за научната и преподавателската дейност на 

кандидата за придобиване на академичната длъжност „Професор“ мога убедено да 

заявя, че доц. д-р Юли Радев ги удовлетворява изцяло по всички показатели, а по някои 

от тях и значително превишава. 

Въз основа на изтъкнатите по-горе постижения и приноси в 

научноизследователската и преподавателската дейност, си позволявам да препоръчвам 

на уважаемите членове на Научното жури по обявения конкурс, да бъде присъдена на 

доц. д-р Юли Тодоров Радев академичната длъжност „Професор“ по професионално 

направление 3.8 „Икономика“, научна специалност „Икономика и управление“. 

 

 

 

24.11.2020 г.    Изготвил становището: Заличени данни съгласно 

                                                                                                  Чл. 2 от ЗЗЛД 

София       (доц. д-р инж. Веселин Митев) 


