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СТАНОВИЩЕ 

От проф.д-р Татяна Хубенова-Делисивкова 

Институт за икономически изследвания на БАН 

 

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

професионално направление 3.8. Икономика, за конкурс обявен от Нов 

български университет в ДВ бр. 29/12.04.2022 

 Кандидат за заемане на конкурсната академична дльжност 

„доцент“  гл.ас. д-р Цветелина Маринова, академичен преподавател в Нов 

български университет, департамент „Икономика” 

Основание за изготвяне на становището: Заповед № 3-Pk-

243/18.05.2022 г. на Ректора на Нов български университет и  Решение на 

АС 09/17.05.2022 г. за провеждане на процедура за заемане на академична 

длъжност „доцент“ 

I. Оценка за съответствие на  гл. ас. д-р Цветелина 

Маринова с минималните национални изисквания и 

изискванията на Нов бьлгарски университет за заемане 

на академична длъжност „доцент“  

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.Цв.Маринова отчита общо 780 точки, с което значително превишава 

изискуемите нормативи от 635. 

Положителна е оценката ми, че гл. ас. д-р Цветелина Маринова коректно 

е  представила в  справка-самооценка отделните групи показатели за 

количество оценяване на публикациите и академичната дейност в 

сьответствие с минималните национални изисквания и изискванията на Нов 

бьлгарски университет. 

 

П. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

1. Оценка на монографичния труд, включваща оценка на научните 

и научно-приложните приноси на автора. 

1. Хабилитационният труд на гл.ас.д-р Цв.Маринова е монографията  
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на на тема „Социална и солидарна икономика и финанси на Балканите 

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

политики“ ( изд. на Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски“, ISBN 978-954-07-5310-2 ) е в обем от 271 страници. 

Основавайки се на интердисциплинарен подход на изследването 

авторката анализира убедително концепциите и факторната 

обусловеност на кооперациите и социалната икономика и финансите в 

контекста на съвременните тенденции на тяхното развитие. На основа 

на аргументиран анализ на водещите кооперативни школи в Европа 

през 19 век и първата половина на 20 век. е  оценена е историческата 

еволюция на кооперативните идеи в България, Румъния и Сърбия от 

края на 19в. и през 20век. Научните приноси на изследването са в две 

основни направления:1) обоснован е сравнителен анализ на произхода, 

еволюцията и институционалната трансформация на кредитните 

кооперации и популярните банки в балканските държави през 

различните периоди на стопанско развитие; 2) оценено е съвременното 

развитие и особеностите на социалната и солидарна икономика на 

Балканите, както и причините за изоставането на сектора от развитите 

европейски държави. 

2. Оценка на други научни публикации  

Достойнство на представените научни публикации на гл.ас.д-р Цв. 

Маринова е, че те доказват убедително творческото развитие на кандидатката 

с научните й  изследвания в три основни направления: 

а)специфика и финанси на социалната икономика . 

 

 Публикувани са 2 научни  изследвания – статия и глава в колективен 

труд, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (общо 45 т.) 

 

б) сравнителен анализ на паричната и бюджетната политика в 

еврозоната и България, като са изследвани причините за възникването на 

дълговата криза в еврозоната 

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

самооценка) 

в) Оценка на еволюцията на Икономическия и паричен съюз на ЕС и 

сравнителен анализ на валутнокурсовия режим (фиксиран курс и паричен 

съвет) в България и балтийските държави и постигането на съответствие на 

бюджетната политика с изискванията на еврозоната. (публикация №2 по 

Показател 7, публикация №2 по Показател 10 на справката-самооценка) 

Направеният анализ на съдържанието на горепосочените научни 

трудове на кандидата ми дават основание за извода, че гл.ас.д-р Цв. 

Маринова се утвърждава като задълбочен изследовател на социалната 

икономика и финансите с висока научна компетентност.  Участията й в 
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съавторство с  научна колегия у нас и в чужбина, така също и успешното й 

сътрудничество с национални и интернационални научно-изследователски 

екипи в избраните от нея научни направления.. 

Прави отлично впечатление факта, че посочените в справката 

цитирания са в Scopus и Web of Science. 

3. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески 

проекти и приложение на получените резултати в практиката. 

По отношение на научните проекти, гл.ас.д-р Цв.Маринова надхвърля 

изискванията по ЗРАСРБ и тези на НБУ. Тя отчита качествени участия в 

научни  проекти с европейско финансиране, както и в международни научни 

проекти които  в по-голямата си част са завършили с публикации. 

Ш. Учебна и преподавателска дейност 

Аудиторна и извьн-аудиторна заетост, работа в електронния 

обучителен модул ”MOODLE — НБУ", осигуряване на студентски 

практики и стажове, работа сьс студенти и докторанти. 

Гл.ас Ц.Маринкова е преподавател с висока натовареност аудиторна 

и извънаудиторна и  оценката от анкетите за удовлетвореност на студентите 

е висока. Преподава по редица дисциплини в т.ч. Макроикономика; Пари и 

парична политика; Международни финанси; Световна финансова система; 

Външнотърговски сделки; Управление на европейски проекти; 

Политическа икономия; Международни финансови организации и 

финансови инструменти. Има участия в учебници в съавторство с колеги от 

НБУ. В системата ”Moodle” на НБУ гл..ас.д-р Цв.Маринова е публикувала 

авторски материали в бакалавърски и магистърски програми. Учасгва в 

инициираната нова магистърска програма на НБУ „Международен бизнес и 

развитие“. Положително е, че активно участва в преподаването на чужди 

езици и работи активно със студенти по Еразъм+. Заедно с това, 

гл.ас.Цв.Маринова участва в различни мероприятия от програмата за 

обучение на преподаватели на НБУ, както и в системата за тюторство на 

Университета. 

 

IV. Административна и обществена дейност 

1. Участие в колективни органи на управление на НБУ. 

Гл.ас.д-р Цв. Маринова участва редовно в дейността на Департамент 

„Икономика”от 2013г. Положително е, че тя има активно участие в 

развитието на Програмите на Департамента, включително и в инициираната 
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нова Магистърска програма на НБУ “Международен бизнес и развитие“. 

Като представител на НБУ тя е добре позната на академичната колегия в 

други национални и международни колективи.  

2. Обществена активност. 

Обществената дейност на гл.ас.д-р Цв. Маринова е  свързана с 

академичните й интереси. Тя е член на Международната асоциация на 

икономистите с френски език (AIELF) и на Европейското дружество за 

история на икономическата мисъл (ESHET). Участва в дейността на 

Асоциацията за изследвания на паричните иновации и общности и 

комплементарните валутни системи (RAMICS). 
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V. Лични впечатления от кандидата 

Познавам гл.ас.д-р Цв. Маринова като автор по проблемите на 

европейската финансова интеграция на България и социалната и солидарна 

икономика и финанси, както и от участията й в национални и международни 

научни форуми и конференции. Имам отлични лични впечатления от 

нейната научна добросъвестност и академични интереси ,както и от 

коректността й като колега  от НБУ. Познавам я като икономист-франкофон 

от участия в национални и международни научни конференции, както и от 

публикации в изданията на ИИИ на БАН. 

VI. Мнения, препоръки и бележки по дейността и 

постиженията на кандидата 

Нямам критични бележки към представените от кандидата трудове за 

участие в конкурса, но на основа на изцяло положителните резултати от 

дейността и научните изследвания на  гл.ас.д-р Цв. Маринова бих дала 

препоръки, които могат да са обект на по-нататъшната й творческа 

изследователска дейност като преподавател и учен: 

На първо място, силно достойнство на натрупания професионален 

опит на гл.ас.д-р Цв. Маринова е съчетаването на научната й икономическа 

подготовка с натрупаната експертиза в сравнителната икономическа 

история.. Това съчетание може да й даде по-голяма свобода при избора на 

теми за изследване и анализ с теоретико-методологическо значение. Като 

продължение на анализа на спецификата на съвременните тенденции в 

социалната икономика препоръчвам на кандидата за разшири по-нататък 

обхвата на анализа, с акценти върху възможностите за трансфер на 
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европейския и международен положителен опит в областта на социалната и 

солидарна икономика. 

На второ място, при достигнатото научно равнище на учебно-

преподавателска и научноизследователска дейност  препоръчвам на гл. ас . 

д-р Цветелина Маринова за в бъдеще да публикува още по-уверено в 

реферирани в международни бази и научни списания и трудове , с което ще 

приложи още по-пълноценно постиженията и предимствата в научната й 

специализация .  

 

Заключение 

Като имам предвид безспорните научни качества и достойнства на 

кандидата като изследовател и преподавател, предлагам на почитаемите 

членове на Научното жури, гл.ас.д-р Цветелина Маринова да бъде избрана 

единодушно за заемането на академичната длъжност „доцент” в 

професионално направление , 3.8. Икономика ”. 

  

                                                                        Подпис:  

София, 27.07.2022 г. 
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