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СТАНОВИЩЕ 
 

на проф. д-р ик.н. Лилия Каракашева, 

катедра „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” 

при ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

относно: конкурс за професор по „СВЕТОВНО СТОПАНСТВО И МИО” 

с кандидат доц. д-р Емил Спасов Панушев  

 

 По обявения конкурс за професор по направление „СВЕТОВНО 

СТОПАНСТВО И МИО” (05 02 10) към катедра „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА 

И ПОЛИТИКА” при ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” е представил документи един 

кандидат – доц. д-р Емил Спасов Панушев, преподавател към същата катедра. 

Представената документация и най-вече трудовете на кандидата, развитието 

му като научен работник и преподавател позволяват формулирането на 

положителна характеристика и становище по кандидатурата на доц. д-р 

Е.Панушев. Това се подкрепя и обосновава с постановките и съображенията, 

приведени в следващите редове. 

 Развитието на творческата биография на доц. д-р Е.Панушев 

красноречиво показва: 

 Концентрация на изследователската дейност в добре структурирано 

направление в сферата на МИО – Европейска икономическа интеграция, 

международни финанси, регионална политика в ЕС, структурна политика и 

стратегия в границите на ЕС, България в европейското интегрирано 

пространство и други аспекти на интегрираната европейска икономика и 

политика и българското участие; 

 Запознаването с научната продукция на кандидата по конкурса впечатлява с 

постигнатата целенасоченост, аналитичност и критичност на третираните 

въпроси, приоритетно свързани с посочената по-горе проблематика. В 



периода 1985-1996 г., който разделя творческия път на доц. д-р Е.Панушев 

на два етапа – от защитата на докторската степен до получаване на 

научната степен старши научен сътрудник втора степен, са написани и 

представени на обществото 8 монографии, 6 студии, 20 статии, 4 учебника, 

21 доклади и други форми на участия в конференции, симпозиуми и други 

научни инициативи. След 1996 г. до днес кандидатът по конкурса е 

представил 5 монографии, 3 студии, 5 статии, 4 учебника, 14 участия в 

конференции и 5 материали с различно предназначение, но също така 

публикувани. 

 Приведената в предшестващите редове информация говори в полза на 

кандидата не само като количествен показател, но и с добросъвестното и 

много прецизно разграничение на собствения му принос в представените 

трудове за участие в конкурса. Нещо повече – налице е една високо 

положителна характеристика: умения за работа в екип и ефективност на 

приноса на доц. д-р Е.Панушев в колективни разработки.  

 Прави впечатление активното участие на доц. д-р Е.Панушев в различни 

научни и научно-приложни форуми с доклади и специализирани 

изследвания, отличаващи се с актуалност, проблемност и аналитично-

критични позиции на автора. 

 Между основните приноси на автора в представените трудове (монографии, 

студии, статии и др.) като примери могат да се посочат: 

 Дефиниране на ключови проблеми по пътя на вграждането на 

българската икономика в  един развит и мощен международен пазар – 

този на ЕС, при отсъствието на ясна стратегия за развитие на 

националната икономика и външноикономическа дейност; 

 Посочени са трудностите и рисковете в процеса на териториалната 

преориентация на българската външна търговия след приемането ни 

в ЕС. Много добре е обоснован очакваният ефект от географската 

позиция на страната ни в регионалната и глобална политика на ЕС; 

 Специално внимание е обърнато на глобалните и регионални 

тенденции в международното движение на капиталите в контекста на 

резултатите, проблемите и перспективите на ЕС и мястото на 

България в европейското финансово пространство; 



 Доц. д-р Е.Панушев е представил справка с приносите в трудовете си 

за целите на участието в конкурса за професор -   запознаването със 

справката позволява да ги приемем и оценим като действителни и 

значими. 

 Едно сравнение между тематичните направления на преподаваните учебни 

дисциплини и публикациите  на кандидата по конкурса показва ясно 

изразена връзка между тях, което е безспорна заслуга на доц. д-р 

Е.Панушев за богатото информационно осигуряване на учебния процес. 

 В качеството на университетски преподавател доц.д-р Е.Панушев 

също показва много добро развитие: 

 Ориентация към актуални и значими тематични направления на 

преподаване – Европейска икономическа интеграция, Международни 

отношения и външна политика, Международни организации, Митническа 

политика на ЕС. Концентрацията върху посочените учебни дисциплини 

стимулира развитието му като преподавател на своеобразна 

интердисциплинарна граница, което е негов плюс – международни 

икономически и международни политически отношения. 

 Резултатите от развитието на учебно-преподавателската дейност на доц.д-р 

Е.Панушев доказват практически необходимостта и ефективността от тясна 

връзка и зависимост между научноизследователската и преподавателска 

дейност, което в наши дни е с нарастващо значение за индивидуалния 

принос в образованието. 

 Справедливо е да отбележа и лични впечатления от преподавателската 

дейност на доц. д-р Е.Панушев – високи критерии към собствената дейност 

и високи критерии спрямо подготовката на студентите. Той е един от 

преподавателите, които с удоволствие и с висок ефект използват 

съвременните техники и технологии в образователния процес. 

 Внимание заслужава и трудовият път на кандидата по конкурса. Научен 

секретар на секция „Световно стопанство и външноикономически връзки” при 

БАН (1985-1997), научен секретар на секция „Международна икономика” (след 

1997) при БАН, член на различни работни изследователски групи, Jean Monnet  

преподавател, ръководител на секция „Международна икономика” (2004-2007) 

при БАН, ръководител на катедра „Обществени науки” (2008-2010) при ВСУ 

„Черноризец Храбър”, ръководител на магистърски програми и др. – са само 



основни етапи по трудовия път на доц. д-р Е.Панушев до днес в качеството му 

на декан на факултет „Международна икономика и администрация” при ВСУ 

„Черноризец Храбър”. 

 Всичко казано по-горе ми позволява да подкрепя безрезервно 

кандидатурата на доц. д-р Е.Панушев по конкурса за професор по направление 

05 02 10 - Световно стопанство и МИО. 

 

 

Варна, 17.05.2011 г.   Проф. д-р ик.н. Лилия Каракашева 

 

 


