
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

от доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова 

Университет за национално и световно стопанство, научна специалност „Финанси, парично 

обръщение, кредит и застраховка“, професионално направление 3.8. „Икономика“ върху научните 

трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент, по професионално 

направление 3.8 «Икономика», обявен от Нов български университет в ДВ бр. 29/29.04.2022г., с 

единствен кандидат гл.ас. д-р Цветелина Иванова Маринова 

 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на Нов 

български университет 

 

Конкурсът за доцент в професионално направление 3.8 «Икономика» е обявен по съответния 

законов ред за нуждите на департамент «Икономика» при Нов български университет. В него 

участва единствен кандидат – гл.ас. д-р Цветелина Иванова Маринова. Тя е предоставила 

документи и доказателства, с които се потвърждава изпълнението на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и Правилника за приложение на Закона за 

развитие на акадеичния състав на Република България, както и изпълнение на допълнителните 

изисквания на Нов български университет съгласно Наредбата за развитие на академичния състав 

в Нов български университет (НБУ). 

 

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

 

При участието си в конкурса гл.ас. д-р Цветелина Иванова Маринова е представила един 

хабилитационен труд – монография, три студии, публикувани в реферирани и индексирани научни 

издания в световни бази данни (1 самостоятелна и 2 в съавторство), статия (в съавторство) и 

доклад (самостоятелен), публикувани в реферирани и идексирани научни издания в световни бази 

данни с научна информация, 3 глави в колективни монографии, както и 9 статии и доклади в 

нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

(7 самостоятелни и 2 в съавторство) и 2 студии, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране (1 самостоятелна и 1 в съавторство). Кандидатът е представил  справка за изпълнение 

на минималните нацонални изисквания и на изискванията на НБУ за заемане на академична 

длъжност „доцент“. 

 

1. Оценка на монографичния труд  

 

Гл.ас. д-р Цветелина Иванова Маринова е представила за целите на конкурса монографичен 

труд «Социална и солидарна икономика и финанси на Балканите и в Европа. Историческо 

развитие, съвремени идеи, институции и политики», който се състои от две части. Въпросите за 

социалната и солидарната икономика не са подробно изследвани, особено в балканските страни, 

където въпреки опита и традициите в кооперативното движение и развитието на социалните 

институции, секторът е все още в хода на своето възникване и утвърждаване. До момента не са 

правени и сравнителни изследвания на възникването и развититето на идеите и институциите на 

социалната и солидарната икономика.  
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Целта на изследването е да представи идеите за кооперациите и социалната икономика и 

финансите от историческа гледна точка в европейските страни, включително и в да се развият 

съвременните концепции, институции и политики на ниво Европейски съюз, да се анализира 

възникването и развитието на кооперативните идеи и кооперативните финансови институции в 

балканските страни от втората половина на XIX век, както и да се изследват съвременните 

разбирания за социална и солидарна икономика в балканските страни и трансфера на опит и 

политики от европейските страни. 

В изследването се използва исторически метод – метод на периодизацията и систематичния 

метод. Монографичният труд има теоретико-приложна насоченост. В първата част са представени 

идеите за възникването и развитието на социалната и солидарната икономика и финанси в редица 

европейски страни като Англия, Германия, Франция, Италия и Русия. Разгледани са 

доминиращите кооперативни школи и приносите им за развитието на кооперативните институции. 

Поставен е акцент върху политиката на Европейския съюз в областта на социалната икономика и 

социалното предприемачество.  

Във втората част се представя и анализира възникването и развитието на кооперативните идеи, 

кредитните кооперации и популярните банки в три балкански страни – България, Румъния и 

Сърбия. Направен е сравнителен анализ на развитието на земеделските кредитни кооперации и 

популярните банки в обхванатите балкански страни, както и тяхната роля за сформирането и 

утвърждаването на финансовите системи в тези страни в различните етапи на развитието им в 

периода от края на XIX век до XX век. Изведена е доминантната роля на държавата развитието на 

кооперациите по време на социализма. Анализирани са и съвремените форми на организация на 

сектора в балнакския регион, както и са дадени препърки а бъдещото му развитие. Особено 

внимание заслужава четвъртата глава във тората част посветена на ефектите от пандемията върху 

развитието на сектора, както и на възможностите пред социалната и солидарната икономика. 

В монографичният труд могат да се изведат редица научни и научно-приложни приноси: 

 Приложение на интердисциплинарен подход при изследване на социалната и 

солидарната икономика и финанси; 

 Въвеждане на коцепции като «алтернативни пари», «социални пари», «социални и 

солидарни финанси» в българската научна литература като са обобщени и съвремените 

идеи и форми на тези пари в Европа; 

 Систематизиране на идеите за кооперациите и социалната и солидарната икономика в 

Европа през XIX и XX век, както и извършване на сравнителен анализ на произхода, 

развитието и институционалните промени на кредитните кооперации и популярните 

банки в няколко страни в балканския регион през отделните етапи от икономическото им 

развитите; 

 Очертаване на проблемите пред сектора в периода на прехода и европейската 

интеграция на балканските страни, както и на възможностите за бъдещото развитие и 

ролята при възстановяването от кризи. 

 

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации 

 

Освен монографичният труд гл.ас. д-р Цветелина Маринова е представила и допълнителни 

публикации в областта на фискалната и паричната политика в еврозоната и България, развитието 

на социалната икономика в България по време на кризи, държавния дълг в държавите членки на 

ЕС и Източна и Южна Европа, икономическото сътрудничество и отношенията между Китай и 

ЕС, социалните пари и финансите в Европа, възникване, развитие и модели на социалните 

предприятия в България, проблемите и тенденциите в паричната и бюджетната политика на 

страните от Източна Европа и еврозаната в условията на криза и др. В тези изследвания също се 

откриват научни и научно-приложни приноси като: 
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 Извеждане на теоретична и емпирична връзка между валутнокурсовия режим в 

България и балтийските страни и състоянието на бюджетните позиции и равнища на 

държавните дългове от една страна и договорната и институционалната рамка на ЕС 

и нейното прилагане в еврозоната и динамиката на сувурунния дълг в Южна Европа 

и Ирландия в периода на глобалната финансова криа от друга страна; 

 Извеждане на причините за възникването на дълговата криза в еврозоната; 

 Открояване на основните рискове пред публичните финанси на България след 

приемането в еврозоната. 

Представените научни изследвания на кандидата показват неговото високо ниво на 

компетентност в изследваната проблематика, висок изследователски капацитет и способност за 

провеждане както на самостоятелни изследвания, така и на изследвания в съавторство. 

Представените публикации имат много голям приносен характер, както за теорията, така и за 

практиката. 

 

3. Цитиране от други автори.  

 

Гл.ас. д-р Цветелина Маринова е представила справка «Анализ на цитиране на публикации», 

изготвен от библиотеката на НБУ като са прегледани източници като Scopus, Web of Science, 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL), научен електронен анхив на НБУ и др. В 

справката-самооценка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията 

на НБУ за заемане на академична длъжност «доцент» са посочени 11 цитирания от които, 3 

цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни са научна 

информация, 4 цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране и 4 цитирания 

в нереферирани списания с научно ецензиране. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

 

1. Аудиторна и извън-аудиторна заетост, работа в електронния обучителен модул 

"MOODLE – НБУ", осигуряване на студентски практики и стажове, работа със 

студенти и докторанти.  

 

Гл. ас. д-р Цветелина Маринова е надвишила необходимата аудиторна и извънаудиторна 

заетост по изискванията на Нов български университет съгласно Наредбата за развитие на 

академичния състав в Нов български университет (НБУ). Тя е участвала в усъвършенстване на 

курсове към 10 програми за обуение на студенти в ОКС «Бакалавър» и ОКС «Магистър» по 

дисциплини като «Международни финанси», «Външнотърговски сделки», «Световна финансова 

система», «Управление на европейски проекти», «Световни финансови институции и 

инструмент»и и др.  Активно преподава и в курсове на чужд език по дисциплините «Световна 

финансова система», «Външнотърговски сделки» и  «Управление на европейски проекти» на 

английски език и дисциплините  «Увод в политическата икономия» и «Световни финансови 

институции и инструменти» на френски език.  

Гл. ас. д-р Цветелина Маринова има публикувана една глава «Пари и парична политика» в 

учебник «Въведение във финансите», издаден от НБУ през 2019 година. Има 4 авторски учебни 

материали в Мудъл по дисциплините: «Пари и парична политика», «Световна финансова 

система», «Световни финансови институии и инструменти», «Увод в политическата икономия». 

Кандидатът работи успешно със студентите, доказателство за което са реализираните 

ръководства на защитили дипломанти – 29 ръководства за периода от учебната 2012/2013 година 

до 2020/2021 година. За периода от пролетта 2012/2013 година до момента е подготвила 43 

рецензии на дипломни работи. 
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2. Работа с Еразъм-студенти.  

Гл.ас. д-р Цветелина Маринова работи като Еразъм координатор през есента на 2018/2019 

година и от есента на 2021/2022 година до момента, с което подпомага студентите при 

кандидатстването по програмата «Еразъм+» 

 

3. Оценки от анкетите на студентите.  

Като преподавател с почти 10 годишен стаж гл.ас. д-р Цветелина Маринова получава 

положителна оценка от студентите за удовлетвореността от преподаваните курсове. Средната 

оценка от студентите за удовлетвореността от курсовете е 4.17 от 5. Дадената оценка е 

свидетелство за компетентността, знанията и уменията й в преподаваните дисциплини. 

 

IV. Административна и обществена дейност  

 

1. Участие в колективни органи на управление на НБУ.  

Кандидатът в конкурса за заемането на академичната длъжност «доцент» активно участва в 

колективните органи на управление на НБУ. През академичната 2016/2017 година участва като 

програмен консултант в Програмен съвет. Тя е била и програмен консултант в периодите 

01/03/2014-01/10/2015 година и 01/10/2016-01/10/2017 година. 

 

2. Обществена активност.  

 

Кандидатът за заемане на академичната длъжност «доцент» - гл.ас. д-р Цветелина Маринова 

активно се включва и в други обществени дейности, извън преподавателската и научната дейност.  

Гл.ас. д-р Цветелина маринова е била експерт на ICF (ICF/EU Peer Country Expert for Bulgaria 

for Peer Review on “Social economy and Social Enterprises Act in Legislation and Practice”). Изготвила 

е анализ на социалната икономика и социалните предприятия в законодателството и практиката на 

Българияпрез 2019 г.  

Тя е и съорганизатор на две конференции в НБУ, а именно: конференция „Икономиката на XXI 

век- кооперативна, национална и международна“, проведена на 27 септември 2017 г. и 

конференция „Променящият се град – проблеми, прогнози, перспективи“, проведена на 18-20 

ноември 2018 година.  

Членува в международните организации: Association Internationale des Economistes de Languae 

Francaise (AIELF), на която е член от 2015 г., и European Sociaty for History of Economic thought 

(ESHET), на която е член от 2019 година. 

 

3. Привличане на студенти в програмата.  

Гл.ас. д-р Цветелина Маринова участва в създаването на Магистърската програма 

«Международен бизнес и развитие» на български език и на английски език, стартирала от 

учебната година 2020/2021. 

 

V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)  

Познавам канддатът гл.ас д-р Цветелина Маринова като отговорен, амбициозен, всеотдаен 

научен изследовател. 

 

VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  

Към кандидатът за заемане на академичната длъжност «доцент» - гл.ас. д-р Цветелина 

Маринова нямам критични бележки. Препоръчвам й все така активно да работи и пише нови 

изследвания, тъй като притежава такъв потенциал. 
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Заключение  

 

Предвид на качестваната преподавателска и научноизследователска дейност на кандидата, 

изпълнението на изискванията на Закона за развитие на академичния състав на Република 

България, Правилника за прилагането му и изискванията на Нов български университет, научните 

и научно-приложните приноси давам положитена оценка и подкрепям кандидатурата на гл.ас. д-р 

Цветелина Иванова Маринова за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално 

направление 3.8 „Икономика“ в Нов български университет. 

 

 

Дата: 20 юли 2022 г.       Подпис ……………. 

 


