СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Радостин Вазов от Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ), определен за член на научното жури със заповед на
Ректора на Висшето училище по застраховане и финанси № 108 от
18.06.2021 относно научната, научно-приложната и професионалноакадемичната дейност и продукцията, представена от доц. д-р Юлия
Добрева във връзка с участието и в обявен в Държавен вестник бр.
28/06.04.2021 г. конкурс от Висшето училище по застраховане и финанси за
редовен професор в област на висшето образование 3. „Социални,
стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“,
научна специалност „Институции и устойчиво развитие, поведенческа
икономика“

1. Общо представяне на получените материали
За целите на настоящата процедура кандидатката доц. д-р Юлия
Добрева е приложила общо 36 броя научни публикации след защитата на
академична длъжност „доцент“ от които 1 учебник, 2 монографии, 1 студия,
4 публикувани глави от колективни монографии, 28 статии. Част от
публикациите са на английски език и са публикувани в международни
издания. Има и съвместни публикации за които надлежно са представени
разделителни протоколи.
Основният монографичен труд се състои от 192 страници, от които
184 страници основен текст. В основния текст се съдържат 17 броя фигури
и таблици. Използваната литература обхваща 90 броя източници и интернет
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сайтове.
Предадените материали включват:
1. Диплома за ОНС Доктор
4. Монографичен труд на тема „Институции и икономическо развитие“
5. Списък с публикациите.
6. Рецензии на представените трудове.
8. Резюмета на публикациите
9. Справка за цитиранията.
10. Справка национални минимални изисквания
11. Автобиография.
12. Удостоверение за стаж.
Представената от кандидата документация се характеризира с пълнота
и нагледно структуриране.
2. Обща характеристика на дейността на кандидата
От справката за научно-приложната дейност на доц. д-р Юлия
Добрева е видно, че научните и публикации са от областта на обявения
конкурс..
Представения основен монографичен труд на доц. д-р Юлия Добрева
е посветен на институциите и тяхната основна роля за решаването на редица
проблеми на съвременните икономически системи. На изследване е
подложена зависимостта на икономическото развитие и икономическия
растеж от ефективно функциониращите институции. Основната теза, която
се защитава е, че добре изградените и солидни взаимодействия между
институциите и различните икономически агенти има потенциал да доведе
до положителни резултати в икономическото развитие и да гарантира
устойчивост в постигнатите резултати.
Работата на първо място установява взаимовръзката между
институциите, бизнеса и обществото. Целта е да се поясни ролята на
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институциите по отношение гарантирането на икономическия растеж, както
и приносът им за изграждане на социални структури и за постигане на
социално развитие. Обяснява се същността на институциите и как те оказват
влияние върху икономическото и социално развитие –позитивно или
негативно. Въвеждат се елементите на системата Triple Helix като модел на
взаимодействие между държавата, бизнеса и образователните институти.
Доказва се, че чрез този модел може да се открие подходяща формула за
постигане на икономически растеж. Поставя се акцент върху значимостта и
приноса на иновациите, като отново се търси функцията на институциите за
тяхното внедряване, правилно и ефективно функциониране. Особено
внимание

се

отделя

и

на

поведенческата

икономика

върху

институционалното и икономическо развитие.
Изследването достига до извода, че модерната икономика трябва да е
ориентирана

не

само

към

количествени

резултати,

свързвани

с

икономическия растеж, но и към постигане на качествени резултати.
Именно тук авторът открива една от ролите на институциите – „…да
гарантират икономическо развитие, съобразено със състоянието на
околната среда и с потребностите на съвременното общество“.
В подкрепа на изследването са приведени множество примери от
практиката в страни като Япония, Китай, Куба, Египет, Тайван, Албания,
Сингапур и др.
Предложената теоретична рамка на новаторския концептуален модел
удовлетворява всички критерии за принципно изграждане на теория.
Трудът определено притежава редица достойнства, които го правят
полезно четиво на само за студентите, които изучават проблемите на
съвременната управленска наука, но и за много широк кръг от читатели.
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2. Приноси (научни, научно-приложни, приложни)
Представени са към списъка с документи на доц. д-р Юлия Добрева
научни и практико-приложни приноси. Приемам с убеденост тези приноси
по начина, по който са дефинирани, като смятам, че те напълно отговарят на
качествата на научните трудове на доц. д-р Юлия Добрева. Бих искал да
акцентирам върху факта, виден от представената автобиография на доц. д-р
Юлия Добрева, че тя е натрупала завиден опит в преподаването на
разнообразни дисциплини, като: Устойчиво развитие на икономиката,
Глобалистика, Банков риск мениджмънт, Мениджмънт на банковите
разплащания,

Потребителско

поведение;

Поведенчески

финанси,

Introduction to Accounting (Въведение в счетоводството), Principles of
Accounting

(Основи

на

счетоводството),

Management

Accounting

(Управленско счетоводство), Business Economics (Бизнес икономика),
Financial Management (Финансов мениджмънт), Operational Management
(Оперативен мениджмънт), Corporate Finance (Корпоративни финанси),
Sustainable Developmen (Устойчиво развитие).
В резултат включително и на тази изключителна интензивност в
преподаването тя е имала възможността, както да идентифицира редица
реални проблеми на разглежданата проблематика, така и да ги анализира
задълбочено.
Освен това прави впечатление сериозният опит, който доц. д-р Юлия
Добрева притежава от практиката, като участник в следните европейски
проекти:

BG051PO001-3.3.06-0053/13.08.2013

Министерство

на

образованието и науката Европейски социален фонд 2007-2013 Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, 2016-1-BG01-KA203-023754
Open Mind – gamified platform & open online course in Social Entrepreneurship
for female earners and students from diverse fields of study (финансиран по
програма Еразъм+), 764357 MAGNET – Migrant Acceleration for Growth
Network for Entrepreneurship Training International Project, Funded by the
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Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) under the
COSME programme Researcher
Освен това доц. д-р Юлия Добрева участва и в следните институции:
Институт за икономически изследвания, БАН, Ресурсен център за
икономически изследвания на Азия, Лаборатория за научно-приложни
изследвания, ВУЗФ – Директор направление „Икономика“
Този опит е допринесъл за формирането и като задълбочен
професионалист и придава завършеност на профила и като човек, който
много успешно съчетава научната и преподавателската дейност с
практиката в реална бизнес среда.

4. Критични забележки и препоръки
Нямам съществени критични забележки. Бих препоръчал на доц. д-р
Юлия Добрева да продължава да се стреми да съчетава академичната и
практическата дейност и да развива знанията и опита си и под формата на
задълбочени научни изследвания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Документите и материалите, представени от доц. д-р Юлия Добрева
отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния
състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото
прилагане. Без съмнение през годините на своето развитие доц. д-р Юлия
Добрева

се

е

утвърдила,

като

сериозен

учен,

преподавател

и

професионалист. Придобиването на академична длъжност „професор“ е
напълно естествена част от нейното израстване.
Кандидатката в процедурата е представила достатъчен брой научни
трудове, публикувани след материалите, използвани при придобиването на
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академична длъжност „доцент“. Трудовете се отличават с безспорни
оригинални научни и приложни приноси.
След запознаване с представените

материали и научни трудове,

анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научноприложни и приложни приноси, намирам за основателно да дам своята
положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да изготви доклад
за заемането на длъжност „професор“ от доц. д-р Юлия Добрева 3.
„Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8.
„Икономика“ във ВУЗФ

12.08.2021 г.
гр. София

Изготвил становището:
(доц. д-р Радостин Вазов)
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