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                                                  С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Ваня Петрова Иванова, катедра „Икономикс“, УНСС - София 

Научна специалност 3.8 Икономика( Политическа икономия -микроикономика и 

макроикономика) 

 

 

Относно: конкурс за „доцент“ по професионално направление 3.8 Икономика, 

факултет Магистърски, департамент „Икономика“, обявен в ДВ бр. 29/12.04.2022,  с 

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

 

 

   

Участвам като член на жури със заповед 3-РК-243/18.05.2022   на Ректора на НБУ-София  

 

 Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложната 

дейност на кандидата 

Оценката на  кандидата за заемане на академичната длъжност "доцент" е изготвена 

според изпълнението на условията по чл. 53 и в съответствие с резултатите от справките 

по чл. 54, ал. 1. от  ЗРАСРБ. 

За участие в конкурса гл.ас.д-р Цветелина Маринова представя справка и 

доказателствен материал за рецензиране на общо 21 научни труда, разпределени както 

следва: 

Рубрика Книга Глава 

от 

книга 

Студия/статия Доклад от 

научна 

конференция 

Учебник, учебно 

пособие/помагало 

Брой 1 3 12 4 1 

 

Всички те са оригинални научни изследвания, изцяло авторови анализи и са силно 

фокусирани в тематичната област стопанска история, развитие на икономическата 

мисъл, исторически корени на социалната и солидарна икономика. От представените 

разработки  на български език са 7(33%) и на чужд език(английски и френски)- 14(67%). 

Кандидатът участва в конкурса с 52% самостоятелни разработки и  48%  в съавторство. 

Според възприетата от НАЦИД наукометрия за изпълнението на националните 

минимални изисквания гл. ас. д-р  Цветелина Маринова доказва 545 точки, което далеч 

надхвърля изискуемия минимум от 400 точки. На лице са и изпълнени допълнителните 

изисквания на НБУ. 

Кандидатът напълно отговаря на задължителните условия, заложени в чл. 26 на ЗРАСРБ 

и чл.64 от Правилника на УХТ за развитие на академичния състав,  тъй като:  



 Има придобита образователна и научна степен доктор;  

 Автор е на значителен брой научни публикации, изцяло по темата на конкурса, в 

т.ч. и самостоятелна монография, рецензирана от двама научни рецензенти и 

необходимия брой цитирания;  

 Заема академичната длъжност главен асистент от 2013 г     

Представените документи и публикации дават представа за активната научно-

изследователска и преподавателска дейност през годините след заемането от кандидата 

на академичната длъжност „гл. асистент“. Нито една от представените за участие в 

конкурса публикации не повтаря такава, участвала в предходен конкурс за главен 

асистент. 

Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Кандидатът има сериозен педагогически опит. Заемала е длъжностите асистент и 

хоноруван асистент. От 2013г. и досега Маринова е главен асистент в Департамент 

„Икономика“, Факултет Магистърски на НБУ. Богатият професионален опит на 

кандидата като лектор и асистент в различни университети несъмнено е доказателство 

за висок професионализъм, сериозна експертиза и достигнати добри постижения в 

изследователската дейност. Разнообразното портфолио от учебни дисциплини, които 

гл.ас. Маринова е преподавала показва добра базисна подготовка и широкопрофилна 

специализация- Пари и парична политика; Международни финанси; Световна финансова 

система; Външнотърговски сделки; Управление на европейски проекти; Политическа 

икономия; Международни финансови организации и финансови инструменти. Има 

участие в разработването на колективен учебник – въведение във финансите, както и 

самостоятелни учебно-методични материали в Муудъл платформата.  

Справката за годишната учебна заетост на гл. ас. Маринова за последните 9 учебни 

години показва изпълнение при ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ средно от над  300 

ч. на година. Това позволява да се натрупа значителен преподавателски опит. Трудовият 

стаж на кандидата в НБУ, в комбинация с учебно-преподавателската дейност и в други 

университети говори за целенасочена подготовка за заемане на академична длъжност 

„доцент” в 3.8 Икономика. 

 

1. Основни приноси 

В творчеството на кандидата най-значимото научно направление се свързва със 

социалната и солидарна икономика, разглеждана основно през призмата на стопанската 

история и развитието на икономическата мисъл. И хабилитационният труд и 

преобладаващата част от представените в конкурса публикации, интерпретират тази 

проблематика от историческа и институционална гледна точка, в национален и 

регионален контекст. 

На второ място са публикациите в областта на международната икономика и 

компаративния анализ, посветени на въпросите на европейската интеграция и в частност 

на публичните дългове на държавите, тяхната структура, динамика и политиките за 

управление на дълга на държавите в ЕС след световната финансова криза, както и върху 

проблемите на разширяването на еврозоната. 

В представените научни трудове и публикации кандидатът разглежда актуални и 

значими въпроси. Това особено се отнася до въпросите, свързани с изследване на 

социалната и солидарна икономика, проблематика, която се възражда в българската 



научна мисъл и която ще придобива все повече значимост, с оглед преодоляване на 

подоходните неравенства и политиките за социална кохезия. 

В представените за рецензиране трудове личи добро познаване на теоретичните основи 

и развитието на проблемите, умения за аргументирани анализи и извеждане на възможни 

решения.  

Всички публикации са в престижни издания, като пет от тчх са в индексирани в световни 

бази данни издания.  

Оценка за качеството на научната продукция в много голяма степен може да бъде 

направена чрез цитируемостта. Приложената справка показва 11 цитати, в т.ч. 3 цитата 

на публикация в списания, индексирани в Scopus. Цитиранията са като от български, така 

и от чуждестранни автори, което е атестат за разпознаваемостта на автора сред научните 

среди и у нас и в чужбина. 

Представените за участие в конкурса материали съдържат научни, научно-приложни и 

приложни резултати, които представляват оригинален, изцяло авторов принос в 

науката и отговарят на всички изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ и съответния Правилник на НБУ.   

 

Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси   
Представените трудове на кандидата по конкурса, както и резултатите от цялостната 

изследователска и преподавателска дейност позволяват да бъдат изведени редица 

положителни резултати в т.ч. приноси, обобщени в следните насоки:  

 

Научни приноси, свързани с обогатяване и доразвиване на теоретични категории и 

методологични въпроси, които се свеждат до систематизиране, разширяване и 

обогатяване на теоретичните знания за: 

 изследване на социалната и солидарна икономика и финанси. Тук основно 

приемам претенцията за синтезиране на идеите за кооперациите и социалната и 

солидарна икономика в анализа на  водещи кооперативни школи в Европа през 19 

век и първата половина на 20 век;  

 комплексния и интердисциплинарен характер на изследване на социалната и 

солидарна икономика и извеждането на преден план на значението и 

възможностите на тези форми за ускоряване на икономическото развитие на 

страната; 

 синтез на кооперативните идеи в България, Румъния и Сърбия за същия период 

от време; 

 обобщение на съвременните идеи и форми на концепциите за „социални пари“ и 

„социални и солидарни финанси“ в българската научна литература; 

 

Научно-приложни приноси - разкрити и систематизирани са: 

 възникването, развитието и моделите на социалните предприятия в България 

в историческа и съвременна перспектива; 

 ендогенните и екзогенните фактори, оказващи влияние върху съвременното 

развитие и особеностите на социалната и солидарна икономика на Балканите, 

както и причините за изоставането на сектора от развитите европейски 

държави. Интересни и с приносен характер са осветляването на проблемите 

пред сектора в периода на преход и европейска интеграция, както и 



компаративния анализ на тенденциите за развитие на социална и солидарна 

икономика в страните от региона. 

 теоретична и емпирична връзка между режим на валутен борд в България и 

балтийските държави и състоянието на публичните финанси и суверенен дълг. 

В контекста на предстоящото членство в Еврозоната направеният сравнителен 

анализ на паричните и бюджетни политики в Еврозоната и България имат 

практико-приложен принос към дискусиите за предимствата и рисковете от 

членството.  

 

2. Критични бележки и препоръки 

Към научно-изследователската дейност на кандидата имам следната препоръка:  

- Да ориентира бъдещите си изследвания към проблемите на развитието на 

социалните предприятия и създаване на нови инструменти за тяхното 

финансиране в България. Това ще позволи да се използват натрупаните знания от 

историята и практиката на кооперативите в България и региона през 19 и 20 век, 

към съвременното състояние, перспективи, препятствия и бариери за развитие на 

социалното предприемачество. Това би подпомогнало и процеса на 

институционално реформиране и повишаване ефективността на публичните 

политики в тази насока.  

- Да задълбочи анализа си върху приноса на организацииите на социалната 

икономика за борба с бедността, неравенството и постигане на устойчиво 

развитие. Изследването на конкретни казуси и обобщаването на резултатите от 

тях могат да са добра база за ускоряване на процеса. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Въз основа на запознаването с представените научни трудове, тяхната значимост, 

съдържащите се в тях научни, научно-приложни, приложни и методически приноси, 

както и на базата на приведените доказателства и направените оценки на научната, 

преподавателската и изследователската дейност на кандидата мога да заключа, че тя 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на критериите на НБУ за заемане на академичната 

длъжност „доцент“. Всичко това ми дава основание напълно убедено да предложа на 

уважаемото научно жури да даде положителна оценка и предложи на Факултетния 

съвет на факултет Магистърски при  НБУ да избере и утвърди гл. ас. д-р Цветелина 

Иванова Маринова за заемане на академичната длъжност „доцент“ в  Област на 

висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално 

направление: 3.8. Икономика.  

 

 

Дата:15.07.2022г.                                          Член на журито: 

                                                                                         /доц.д-р Ваня Иванова/ 


