
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС 
М  II РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

С Т А Н О В И Щ Е  UN;ic....^
гр. ПЛОВДИВ

От проф. д-р Мариана Г. Асенова
Катедра „Финанси“, ВУАРР - Пловдив 

Професионално направление 3.8 Икономика,
Научна специалност:

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 
определен съгласно Заповед № 330 от 17.11.2017 год. 

на Ректора на ВУАРР -  Пловдив 
във връзка с обявен конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент“ 

по професионално направление 3.8.„Икономика”, 
научна специалност „Международни икономически отношения”.

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 73/08.09.2017 г. и в сайта 
на ВУАРР - Пловдив за нуждите на катедра „Финанси“ към факултет „Икономика и 
управление“ при Висше училище по агробизнес и развитие на регионите -  гр. Пловдив, 
като единствен кандидат участва д-р Златка Йорданова Кушелиева

1. Информация за кандидата
Златка Кушелиева е родена на 7 април 1958 год. Средното си образование 

завършва в Националната търговска гимназия -  Пловдив през 1976 г. Последователно в 
годините тя завършва руска филология във ПУ „Паисий Хилендарски“ /през 1989 г./, 
след това българска филология /през 1994 г./. Тя се реализира в практиката като учител 
и директор на училище. Непрекъснатият й стремеж към самоусъвършенстване и 
променената икономическа и политическа среда подтикват Кушелиева да запише 
юридическия факултет във ВТУ, където през 2003 г. придобива магистърска степен по 
право. Прави много тясна специализация в областта на морското право.

През 2010 г. ВАК присъжда на Златка Кушелиева образователната и научна 
степен „доктор“ по научната специалност 05.05.16 -  Международно право и 
международни отношения“.

Научните интереси на кандидатката са в областта на международните 
икономически отношения. Владее английски и руски език.

2. Характеристика на представените от Златка Кушелиева за участие, в 
конкурса за академична длъжност „доцент“, материали:

• Монографии - 1 брой;
• Статии -  9 броя;
• Научни доклади - 4 броя;
• Електронно научно помагало в 8 части

Най-съществено място сред представените трудове безспорно заема 
монографията „Дисбалансът в международните икономически отношения“, която е в
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общ обем от 192 стандартни страници. В нея авторът прави преглед на трудовете на 
наши и чужди икономисти по въпроса за дисбалансите в международните отношения, 
търсят се причините и се очертават тенденциите в тази насока. Ценно е направеното 
изследване за България и препоръките, които Кушелиева отправя имат характер на 
приноси.

За рецензиране са представени също 9 статии и 4 научни доклада. Четири от 
статиите са точно по обявения конкурс и са публикувани на едно място -  сп. „Ново 
знание“ на ВУАРР. Останалите 5 статии са по проблемите на търговското и морското 
право и опазването на околната среда. Докладите са посветени на екологичните и 
правни проблеми при опазването на околната и морската среда. Не намирам много 
общи черти с обявения конкурс по международни отношения. Затова за рецензиране 
приемам четири статии и един електронен учебник по въпросите на франчайзинга.

3. Оценка на приносите
Представените публикации притежават редица положителни страни, които 

могат да се характеризират като научни постижения и приноси.
Кандидатът Кушелиева доста нескромно е определила над 20 приноса в своята 

справка. Някои от тях изобщо нямат такъв характер, но може да се откроят в 
монографията няколко с теоретичен и практико-приложен характер:

• Очертано е мястото на дисбалансите в икономическата теория и на тази 
основа е направена класификация на дисбалансите в международните 
икономически отношения;

• Анализирана е ролята на институциите за регулиране на дисбалансите в 
системата на международните икономически отношения;

• Изследвано е развитието на дисбалансите в международните 
икономически отношения в условията на глобализация;

• Защитена е система от индикатори и показатели, които доказват 
значимостта на глобалния проблем за дисбалансите в международните 
икономически отношения.

4. Критични бележки и препоръки
Най-съществена слабост в представените за рецензиране трудове на д-р Златка 

Кушелиева е липсата на значими публикации по темата на обявения конкурс в 
чуждестранни издания. Темата, която изследва е с глобален за икономиката ни 
характер и може да бъде разширено и в други области на международните отношения, 
като например международните валутни отношения. С цел да се пропагандират 
постиженията на автора е необходимо да се участва с научни статии и доклади на 
международни форуми в страната и в чужбина. Друга слабост са малкото на брой 
публикации, липсата та студии, както и наличието на едно учебно помагало, макар и в 8 
части. Разбирам, че д-р Кушелиева е хоноруван преподавател в ПУ „Паисий 
Хилендарски“, но това не означава, че не може да представи по-подробно учебните 
пособия, сборници и т.н., с които работи.

Препоръчвам на кандидата също да засили публикационната си дейност в 
чуждестранни списания, както и да участва в колективни разработки и проекти.
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Споменатите критични бележки и препоръки не поставят под съмнение 
изследователските качества на кандидата, способността му да анализира проблемите и 
да предлага решения и не намаляват достойнствата на представените за участие в 
конкурса за доцент научни публикации.

Мотивирано и ясно формулирано заключение

Предложената кандидатура отговаря на изисквания на ЗРАС в Република 
България и Правилника за неговото прилагане.

Давам своята положителна оценка и препоръчвам на членовете на 
почитаемото Научно жури да гласуват ЗА присъждане академичната длъжност 
„доцент” в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 
„Международни икономически отношения” за нуждите на катедра „Финанси“ 
към Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите -  Пловдив на д-р 
Златка Йорданова Кушелиева

20 януари 2018 г. Член на научното жури:

Проф. д-р Мариана Георгиева Асенова


