
 
 

 

1 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

От доц. д-р Ренета Маринова Димитрова 

Нов български университет 

Професионално направление 3.8 Икономика 

 

Относно: конкурс за заемане на академичната  длъжност „доцент“, в област на 

висше образование „3. Социални, стопански и правни науки", професионално 

направление „3.8. Икономика “, обявен в ДВ бр. 29/12.04.2022 г. 

 

 Кандидат за заемане на конкурсната академична длъжност „доцент“: гл. ас. 

д-р Цветелина Иванова Маринова, академичен преподавател в Нов български 

университет, департамент „Икономика“ 

 

Основание за изготвяне на становището: Заповед № З-РК-243 от 18.05.2022 г. 

на Ректора на Нов български университет. 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и 

изискванията на Нов български университет 

В съответствие с информацията от приложената Справка за изпълнението на 

националните минимални наукометрични изисквания за заемането на академичната 

длъжност „доцент“ в професионално направление „Икономика“, по силата на ЗРАСРБ 

и Правилника за приложението му, както и изискванията на НБУ, гл. ас. д-р Цветелина 

Маринова  отчита 780 точки. Депозираната справка показва следните резултати по 

отделните групи показатели са следните: 

- За група А и група В – 150 точки при минимално изисквани 150 точки; 

- За група Г  –  290 точки при минимално изисквани 200 точки; 

- За група Д – 105 точки при минимално изисквани 50 точки; 

- За група Ж – 95 точки при минимално изисквани 50 точки; 

- За група З – 70 точки при минимално изисквани 70 точки; 

- За група И – 70 точки при минимално изисквани 50 точки. 

Изводът ми е, че коректно са посочени отделните групи показатели за 

количествено оценяване на публикациите и академичната дейност. 

 

ІI. Изследователска дейност и резултати 

1. Оценка на монографичния труд, включваща оценка на научните и 

научно-приложните приноси на автора.  

Монографичният труд на тема „Социална и солидарна икономика и финанси на 

Балканите и в Европа. Историческо развитие, съвременни идеи, институции и 

политики“ е в обем от 271 печатни страници. Безспорно, той е посветен на актуална, 

важна и все още недостатъчно изследвана не само в България, а и на Балканите и в 

Европа, проблематика за  социалната и солидарната икономика  и финанси в Европа и 

на Балканите.  

Трудът е структуриран балансирано и отговаря напълно на изискванията за 

хабилитационен труд по отношение на обем, структура и съдържание. Интересен е 

авторовия подход да се изследват водещи идеи и концепции в областта на социалната и 

солидарната икономика в историческа и съвременна перспектива. Прави впечатление 

големия брой източници на български, английски, румънски, руски и френски езици, 

което допринася за интердисциплинарния и широкообхватен характер на изследването. 
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По отношение на научните и научно-приложните приноси в монографичния 

труд бих акцентирала върху: 

Първо, Важен теоретичен принос е дефинирането, систематизирането и 

развиването на идеите и теориите за кооперациите, солидарната икономика, социалната 

икономика, социалните предприятия в Европа и на Балканите, както и въвеждането в 

българската икономическа литература на нови понятия като „социални пари“, 

„алтернативни пари“, „социални и солидарни финанси“;   

Второ, Като важен теоретичен и методологичен принос може да бъде 

определено обобщаването, сравняването и аналитичното изследване на идеите за 

социалната икономика и финанси. Нещо повече, монографичният труд е първото по 

рода си сравнително изследване в българската икономическа литература на произхода, 

еволюцията и трансформацията на финансовите кооперации в отделни страни на 

Балканите – България, Румъния и Сърбия. 

Трето, Като практико - приложен принос може  да бъде посочен задълбоченият 

анализ  и критичната авторова оценка на публичните политики на Европейския съюз и 

на балканските държави, направените препоръки за  по-нататъшното  развитие на 

социалната и солидарната икономика и финанси в България, Румъния и Сърбия, с 

фокус  върху България. 

Освен върху монографията, ще фокусирам становището си и върху оценката на 

публикации, които отговарят най-тясно на моята експертиза, а именно: публикации в 

областта на паричната политика и паричните режими - публикации № 2 и № 5 по 

Показател 7, публикация № 2 по Показател 10, публикация № 1 по Показател 8 от 

представената справка-самооценка. Съществени научно-приложни приноси в тези 

публикации са: извеждането на теоретична и емпирична връзка между валутно 

курсовия режим в България и балтийските държави и състоянието на бюджетните 

позиции и равнищата на държавните дългове, от една страна, и съответно 

институционалната рамка и динамиката на суверенния дълг в държави от Еврозоната, 

от друга страна; направеното на основата на сравнението изследване на причините за 

възникването на дълговата криза в Еврозоната, както и ниския суверенен дълг на 

България в периода на глобална криза;  анализът на основните рискове пред 

публичните финанси на нашата страна след приемането ни в Еврозоната. 

Направеният анализ на съдържанието на горепосочените научни трудове на д-р 

Маринова ми дават основание да направя извода, че те са преди всичко в научно 

направление „Икономика“, в което тя работи. Заедно с това, те са разработени на 

високо научно  и теоретично ниво и показват нейната висока компетентност и 

способност да реализира задълбочени самостоятелни   изследвания и анализи. 

 

3. Цитиране от други автори.  

Д-р Маринова отговаря на минималните изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от 

ЗРАСРБ в научна област 3 „Социални, стопански и правни науки“ – група Д, показател 

11.  Тя получава 105 точки при изисквани 50 точки. Прави отлично впечатление факта, 

че   посочените в справката  цитиранията са в реферирани и индексирани  в 

световноизвестни бази данни, научни издания. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

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

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

със студенти и докторанти.  

Аудиторната и извън – аудиторната заетост на д-р Маринова надхвърлят 

минимално изискуемото. Тя чете лекции в курсове в ОКС „Бакалавър“ и ОКС 
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„Магистър“. Била е научен ръководител на 29 дипломанти и рецензент на 43 дипломни 

работи. Участвала е в 287 изпитни комисии.  

В системата "Moodle"  на НБУ д-р Маринова е публикувала авторски материали 

в 4 курса от бакалавърски и магистърски програми, като в два от тях материалите са на 

френски език. Тематиката им е основно в областта на парите и паричната политика, 

световната финансова система, световните финансови институции и инструменти и 

потвърждава научните и приложните интереси на кандидата за доцент. 

 

2. Работа с Еразъм-студенти.  

В периода 2018/2019 г. и 2021/2022 г. д-р Маринова е еразъм-координатор на 

департамент „Икономика“. Тя работи активно със студенти по Еразъм+.  Разработила е 

и провежда три самостоятелни курса  на английски език – „Световна финансова 

система“, „Външнотърговски сделки“ и „Управление на европейски проекти“. 

Разработила е и два курса на френски език – „Световни финансови институции и 

инструменти на френски език“ и „Увод в политическата икономия на френски език“.  

 

3. Оценки от анкетите на студентите.  

Д-р Маринова е високо оценена от студентите си. Оценката и е отличен 4,17 от 

максимална оценка 5,00. 

 

IV. Административна и обществена дейност  

 

1. Участие в колективни органи на управление на НБУ.  

Д-р Маринова участва редовно в заседанията на Департаментния съвет на 

Департамент „Икономика“. През 2016/2017 г. е член и на Програмния съвет на 

Департамента. Спазва приемното си време. Редовно провежда учебните занятия. 

 

2. Обществена активност.  

Обществената дейност на д-р Маринова също е активна.  От 2015 г.до настоящия 

момент е член на Association Internationale des Economistes de Langue Francaise, а от 

2019 г. на European Society for the History of Economic Thought. Наред с това, д-р 

Маринова е рецензент и член на редакционните колегии на Bulgarian Journal of 

International Economics and Politics, Economic Alternatives Journal, Economic Research 

Guardian Journal, Romania. През 2019 г. е технически редактор на Годишник 

„Икономика и бизнес“ на Департамент „Икономика“. Активно участва в различни 

научни мероприятия, организирани от Департамент „Икономика“ и в дейностите на 

франкофонския център на НБУ.  

 

3. Привличане на студенти в програмата.  

Прави добро впечатление работата на д-р Маринова по привличането за 

студенти при представянето на програмите на Департамент „Икономика“ в Дните на 

отворените врати на НБУ.  

 

V. Лични впечатления от кандидата  

Познавам д-р Цветелина Маринова от над 12 години и имам преки наблюдения 

върху нейната научна, преподавателска, административна и обществена работа.  

Работили сме съвместно по годишника на департамент „Икономика“, по 

разработването и усъвършенстването на бакалавърски и магистърски програми, по 

организирането на различни мероприятия от департамент „Икономика“.  Не мога да не 
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отбележа отговорността и старанието, с които подхожда към всяка възложена и работа.  

Прави ми изключително добро впечатление нейната способност да открива актуални и 

значими за съвременното ни общество теми. Заедно с това, д-р Маринова е активна в 

изследователската и публикационната си дейност. 

 

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

кандидата  

В представените научни и научно-приложни трудове за участие в конкурса не  

съм открила слабости, нямам съществени критични бележки, които да променят 

заключителното ми становище относно участието на гл. ас. д-р Цветелина Маринова в 

конкурса. 

Бих препоръчала на д-р Маринова да насочи усилията си към разширяване на 

полето на изследванията си, както по отношение на други балкански държави, така и по 

отношение на нова проблематика, свързана със социалната и солидарната икономика и 

финанси, с акцент например – България. 

Като бъдещ титуляр на аудиторни курсове, д-р Маринова трябва да разработи и 

публикува учебници, с което ще допринесе за по-висока оценка  при акредитация на 

професионално направление 3.8 Икономика. 

 

Заключение  

Въз основа на направените констатации за научната, преподавателската и 

обществената дейност на кандидата, които са изцяло положителни,  предлагам  на 

почитаемите членове на Научното жури, гл. ас. д-р Цветелина Иванова Маринова  да 

бъде избрана за заемането на академичната длъжност „доцент“ в област на висше 

образование „3. Социални, стопански и правни науки", професионално направление 

„3.8. Икономика".  

 

 

 

21.07.2022  г.     Подпис: ............................................... 

Гр. София                    /доц.д-р Ренета Димитрова/ 


