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СПРАВКА 

за оригиналните научни приноси 

в публикациите на гл. ас. д-р Цветелина Маринова 
 

 

 

Научните интереси и изследователската дейност на Цветелина Маринова са съсредоточени 

в няколко области. На първо място, те са фокусирани върху социалната и солидарна 

икономика и по-конкретно върху развитието на идеите, публичните политики, еволюцията 

и ролята на кооперациите и социалните предприятия, социалните и солидарни финанси в 

Европа и на Балканите в историческа и съвременна перспектива. На второ място, 

публикациите обхващат различни аспекти и проблеми на европейската икономическа и 

парична интеграция като паричната и бюджетната политика, публичните дългове на 

държавите от еврозоната и държавите от Източна Европа, разширяването и рисковете пред 

еврозоната. На трето място, изследванията са насочени към развитието на икономическата 

мисъл в България и други балкански държави от края на 19 век и през 20 век.  

 

 

 

I. Теоретични и научно-практически приноси в монографията 

 

 Приложен е интердисциплинарен подход при изследване на социалната и солидарна 

икономика и финанси.  

 Синтезирани са идеите за кооперациите и социалната и солидарна икономика в 

рамките на водещите кооперативни школи в Европа през 19 век и първата половина 

на 20 век.  

 Обобщени са съвременните подходи и концепции за социална и солидарна 

икономика в Европа. 

 Изследването въвежда концепции като „алтернативни пари“, „социални пари“ и 

„социални и солидарни финанси“ в българската научна литература като за целта е 

направено обобщение на съвременните идеи и форми на тези при в Европа. 

Дискутирани се предимствата и ограниченията пред тяхното развитие. 

 Систематизирани са кооперативните идеи в България, Румъния и Сърбия от края на 

19 век и през 20 век. Анализирано е влиянието и преноса на идеи и институции от 

Западна Европа и Русия, както и появата на оригинални идеи на Балканите. 

 Направен е сравнителен анализ на произхода, еволюцията и институционалната 

трансформация на кредитните кооперации и популярните банки в балканските 

държави през различните периоди на стопанско развитие: докапиталистически (в 

периода на Османско владичество), капиталистически (1878-1944 г.), 

социалистически (1944-1989 г.) и постсоциалистически (след 1989). Изведена е 

доминиращата роля на държавата в развитието на кооперативния сектор през 20 век.  

 Изследвани са ендогенните и екзогенните фактори, предопределящи съвременното 

развитие и особеностите на социалната и солидарна икономика на Балканите, както 

и причините за изоставането на сектора от развитите европейски държави.  

 Анализирани са основните тенденции и проблеми пред сектора в периода на преход 

и европейска интеграция на държавите от региона. Направени са изводи относно 
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възможностите за бъдещото му развитие и роля при възстановяването от кризи, 

както и за икономическото развитие и сближаване на балканските държави с 

развитите европейски страни. 

 

 

 

 

II. Теоретични и научно-практически приноси в публикациите 

 

 Изведена е теоретична и емпирична връзка между валутнокурсовия режим 

(фиксиран курс и паричен съвет) в България и балтийските държави и състоянието 

на бюджетните позиции и равнищата на държавните дългове от една страна и 

договорната и институционалната рамка на ЕС и нейното прилагане в еврозоната и 

динамиката на суверенния дълг в Южна Европа и Ирландия в периода на глобална 

финансова криза, от друга страна (публикация №2 по Показател 7, публикация №2 

по Показател 10 на справката-самооценка) 

 Направен е сравнителен анализ на паричната и бюджетната политика в еврозоната и 

България, като са изследвани причините за възникването на дълговата криза в 

еврозоната и в същото време ниския държавен дълг в България и са откроени 

основни рискове пред публичните финанси на страната след приемане в еврозоната 

(публикации №5 по Показател 7 и №1 по Показател 8 на справката-самооценка) 

 Систематизирани са идеите на българските икономисти за кооперациите и тяхната 

роля в стопанството  от края на 19 век и през 20 век (публикация №8 по Показател 7 

и публикация №9 по Показател 7 на справката-самооценка) 

 Изследвани са появата и еволюцията на кооперативните финансови институции в 

България от периода на Османско владичество до наши дни и приносът им за 

създаване и развитие на финансовата система и икономическото развитие  

(публикация №6 по Показател 7 и публикация №3 по Показател 8, публикация №1, 

Показател 9 на справката-самооценка) 

 Анализирани са възникването, развитието и моделите на социалните предприятия в 

България в историческа и съвременна перспектива (публикация №2 по Показател 6 

на справката-самооценка) 

 Изведени и дискутирани са основните характеристики на икономическата мисъл в 

балканските държави (България, Румъния и Сърбия) през 20 век (публикация №2 по 

Показател 8 на справката-самооценка) 
 

 

 


