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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално 

направление 3.7 Администрация и управление (Финансов анализ на публичните 

политики), за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Философски факултет,  обявен в ДВ, бр. 61/02.08.2022 г. 

 

Становището е изготвено от проф. д-р Пламена Георгиева Йовчевска, от 

Селскостопанска академиея, в качеството на член на научното жури по професионално 

направление 3.7 Администрация и управление, научна област (Финансов анализ на 

публичните политики), съгласно Заповед № РД-38-490/22.08.2022 г. на Ректора на 

Софийския университет. 

  За участие в обявения конкурс са подадени документи от гл. ас. д-р Мария Георгиева 

Коцева-Тикова, единствен кандидат от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Философски факултет, катедра „Публична администрация“.  

 

I. Общо описание на представените материали 

1. Данни за кандидатурата 

Представените по конкурса документи от кандидата съответстват на изискванията 

на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“ 

(ПУРПНСЗАДСУ). 

За участие в конкурса гл. ас. д-р Мария Коцева – Тикова представя списък от 25 

заглавия. Кандидатът прилага и по-широк публикационен списък от 32 заглавия обхващащ 

по-дълъг изследователски период. Представени са и изискуеми административни 

документи, свидетелство за експертизата на д-р Коцева и в подкрепа на нейните научни, 

научно-приложни и преподавателски постижения.  

В списъка за участие в конкурса за академична длъжност „доцент“ кандидатът 

представя монографичното изследване „По пътя на устойчивото развитие. Зелената 

алтернатива“. Половината публикации от списъка са самостоятелни, седем са издадени на 

английски език. Част от статиите са в индексирани научни списания (WoS и Scopus). 

Представени са публикации в съавторство с авторитетни изследователи, както и  

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti
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съавторства, резултат от утвърдени във времето колегиални сътрудничества на автора в 

споделени изследователски области. Това е свидетелство за умението на кандидата да 

работи в екип и е израз на споделено доверие при провеждане на съвместни изследвания. 

Качества, характерни/необходими за успешна преподавателска и научна дейност. 

2. Данни за кандидата 

Гл. ас. д-р Мария Коцева е магистър по икономика, специалност Финанси от 

Университета по национално и световно стопанство. През 2003 г. придобива научна степен 

„Доктор“ в Икономически институт на БАН (сега Институт за икономически изследвания 

при БАН), София. В академичното си развитие кандидатът съчетава преподавателска и 

изследователска дейност. От 2012 г. е главен асистент в Софийски университет “Св. 

Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Публична администрация“. През 2009 

г. постъпва като Главен асистент в Института за икономически изследвания при БАН, 

секция „Регионална и секторна икономика“, гр. София. Процесът на преподаваните от гл. 

ас. д-р Мария Коцева на дисциплините  „Публични финанси“, „Данъчна система и данъчна 

политика“, „Зелена икономика“, „Микроикономика“ в катедра “Публична администрация“, 

Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ се допълва от изследователската 

експертиза на кандидата, резултат от научната ѝ дейност в областта на изучаване на 

възобновяемите енергийни източници, регионалните оценки, зелената икономика, 

устойчивото развитие и др. тематични области, проучвани в хода на работата на д-р Коцева 

към Институт за икономически изследвания при БАН. Допълнителната квалификация също 

повишава когнитивните ѝ умения. 

3. Обща характеристика на научните трудове и постижения на кандидата 

Научните трудове отговарят на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 

2 и 3 на ЗРАСРБ) и съответно на допълнителните изисквания на СУ „Св. Климент 

Охридски“ за заемане на академичната длъжност „доцент” в научната област и 

професионално направление на конкурса. Представените от кандидата научни трудове не 

повтарят такива от предишни процедури за придобиване на научно звание и академична 

длъжност, свидетелство за което са представените от кандидата два броя списъци с научни 

публикации. 

 Гл. ас. д-р Мария Коцева притежава богат научно-изследователски и 

преподавателски опит, което е предпоставка за синергизъм при представените научни 
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резултати в научните области, в които работи. Представената от автора справка за 

актуалните научни приноси отразява коректно развитието и надграждането на 

изследователските полета, в които кандидатът на базата на притежаваната експертност 

разширява и задълбочава научните си анализи и търсения на правилната бленда за 

изучаване на актуалните проблеми на социума. Тук включвам проучванията в областта на 

възобновяемите енергийни източници, разширяването на изследванията на автора към 

концепцията и философията за „Зелената архитектура“, умелият анализ на икономически и 

социални процеси, породени от актуални, както предвидими, така и непредвидими явления 

в глобален и регионален мащаб (в т.ч. промени в жизнената среда, ковид пандемията и др.). 

4. Характеристика и оценка на преподавателската дейност на кандидата 

От постъпването през 2012 г. в катедра “Публична администрация“, Философски 

факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, учебно-педагогическа дейност на гл. ас. д-р Мария 

Коцева е утвърден преподавател в следните дисциплини: „Публични финанси“, „Данъчна 

система и данъчна политика“, „Зелена икономика“, „Микроикономика“. 

5. Съдържателен анализ на научните и научноприложните постижения на кандидата 

съдържащи се в материалите за участие в конкурса 

 Научните и научноприложните приноси на кандидата обогатяват представянето на 

нови теории, хипотези, методи, с които авторът надгражда изследователските си 

постижения в областта на устойчивото развитие. Прочитът на зелената идея в контекста на 

икономика/стопанска дейност, социален вектор и екология/жизнена среда поставя въпрос с 

ранг на дилема - икономическо развитие или растеж. Гл. ас. д-р Коцева разширява 

съществуващото научно знание в областта на приобщаващото развитие. Съществен 

научноприложен принос е надградената авторова методика и изчисления въз основа на нея 

актуален индекс за социалния прогрес и приложението му за оценка на приобщаващото 

развитие на областите в България. Концептуалният прочит на кандидата на кръговата 

икономика и биоикономиката има същеествен принос за изясняването и приложение на 

научни постижения от тази сравнително нова област на знанието в практиката.  

6. Критични бележки и препоръки  

Имам препоръка д-р Коцева, при възможност, да продължи/повтори теренната 

работа, тъй като  анализът на емпирични данни за дейността на субектите в подотраслите 

на отрасъл селско стопанство, събрани от подходящ регион, предоставят надеждна 
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информация за резултата от прилаганите политики в растениевъдството и в 

животновъдството у нас. Получените от автора резултати са подобни с резултати, 

постигнати при изследвания и от други автори, които е симптоматичен белег за проблеми 

при прилагането на общностната земеделска политика у нас. 

7. Лични впечатления за кандидата 

 Познавам гл. ас. д-р Мария Коцева от нейното постъпване в ИИИ при БАН. От три 

години работим съвместно в един от работните пакети на Националната научна програма 

„Здравословни храни“, администрирана от Министерството на образованието. Коректен, 

надежден и желан партньор за съвместна работа от редица научно-изследователски 

колективи. 

8. Заключение за кандидатурата  

След като се запознах с представените в конкурса материали и научни трудове и въз 

основа на направения анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и научно-

приложни приноси, потвърждавам, че научните постижения отговарят на изискванията на 

ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и съответния Правилник на СУ „Св. Климент 

Охридски“ за заемане от кандидата на академичната длъжност „доцент“ в научната област 

и професионално направление на конкурса. В частност кандидатът удовлетворява 

минималните национални изисквания в професионалното направление в представените по 

конкурса научни трудове.  

Давам своята положителна оценка на кандидатурата.  

 

II. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на гореизложеното, препоръчвам на научното жури да предложи на 

компетентния орган да избере гл. ас. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова да заеме 

академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 3.7 Администрация и 

управление (Финансов анализ на публичните политики), за нуждите на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра Публична 

администрация. 

 

16.11.2022 г.       Изготвил становището: 

        проф. д-р Пламена Йовчевска 


