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С Т А Н О В И Щ Е 

От доц. д-р Красен Станчев 

 

По повода конкурс за академична длъжност „доцент“ по професионално направление 

3.7. Администрация и управление (Финансов анализ на публичните политики), област 

на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки и национална сигурност. 

Конкурсът е обявен от СУ „Св. Климент Охридски“, ДВ, бр.61/02.08.2022 г., за нуждите 

на катедра „Публична администрация“, Философски факултет на Университета. 

 

Основание за изготвяне на становището: заповед №РД-38-490/22.08.2022 г. на 
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Общи бележки 
 

В конкурса участва един кандидат – гл. ас. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова. 

от СУ „Св. Климент Охридски“. 

Държа да отбележа, че с кандидата делим един кабинет, че познавам работата 

й като преподавател и изследовател изключително добре, макар в някои тълкувания 

на теорията и практиката на стопанските и правни политики да сме различно, а по 

някои теми – и противоположно мнение. 

1. Мария Коцева е магистър по икономика (финанси) от УНСС – София, а от 

декември 2005 г. е доктор по икономика. Докторската степен е придобита в 

Институт за икономически изследвания при БАН. Темата на дисертационния 

труд е „Ефективност на инвестициите във възобновяеми енергийни 

източници“. Последващите статии и хабилитационния труд на д-р Коцева-

Тикова са продължение и доразвитие на дисертационния й труд. Те имат 
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несъмнена актуалност, характерни си с подчертана дълбочина рефлексията 

върху текущите предизвикателства на теорията. 

2. От 2009 г. д-р Коцева е главен асистент в Институт за икономически 

изследвания при БАН, а от 2012 г., включвайки се в работата на СУ почти по 

едно и също време с мен, е главен асистент в катедра „Публична 

администрация, Философски факултет. 

3. Представената справка за заетостта на д-р Коцева показва, че към 2022 

година тя има надвишаваща изискванията на СУ обща и аудиторна учебна 

заетост по академични курсове, които са по тематиката на конкурса: 

Публични финанси, Данъчна система и данъчна политика, Зелена икономика  

и Микроикономика. След като пое курса по микроикономика, 

преподаватето след нея по Макроикономически анализ значително се 

улесни. 

4. Личните ми впечатления от преподавателската й дейност са преки – по 

другите дисциплини тя поема бакалаврите след моите курсове и, за да 

осигурим приемственост, редовно обсъждаме съдържанието на курсовете 

си, заедно подготовката, интереса и качествата на слушателите. 

5. Д-р Коцева-Тикова има сериозни изследователски умения, а участието ѝ в 

множество научно-изследователски проекти показва трайна ангажираност 

със сферата на зелената и кръговата икономика, както и с политиките на ЕС и 

България в тези области, в данъчното законодателство и практика, микро и 

макроикономиката и финансите на предприятия. 

6. Изследователските методи, които тя прилага се вписват изцяло в темата на 

конкурса. 

7. Колегата Коцева-Тикова, благодарение на опита си от БАН и управление (по-

скоро - съуправление) на реална стопанска дейност придава на лекционните 

й курсове и научната й работа оригиналност и са предпоставка за 

обоснования интерес към тях от студенти и колети от СУ и други 

университети. 

Изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ 
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Представената от д-р Мария Коцева-Тикова справка за изпълнение на 

минималните национални изисквания показва пълно съответствие с необходимите 

критерии Област 3. Социални, стопански и правни науки, 3.7. „Администрация и 

управление“ според ПП на Закона за развитието на академичния състав. 

В допълнение на казаното по-гора, следва да подчертая, че и дисертацията, и 

хабилитационният труд изпълняват изискващите се 150 точки по показатели от групи А 

и В.  

• По показателите в група Г е представен списък на статии и студии на 

български и на английски езици, които формират 210,92 точки и се 

покрива норматива от 200 точки.  

• За публикациите в съавторство са представени разделителни протоколи. 

• В група Д е представена справка за цитиранията, които формират 55 

точки и се изпълняват изискванията от 50 точки.  

Посочените факти и обстоятелства ми дават основание да направя извода, че 

формалните изисквания а) са изпълнени и б) според мен, би трябвало да бъдат 

оценени по достойнство. 

 

Хабилитационен труд и публикации 
 

За участие в конкурса гл. ас. д-р Мария Коцева представя хабилитационен труд 

– монография „ По пътя на устойчивото развитие. Зелената алтернатива , 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., стр. 198, ISBN: 978-954-07-

5403-1, София, 2022 г. и още 24 публикации – статии и студии на български и английски 

езици,  публикувани в научни сборници и списания. Направената от мен проверка 

потвърждава справката на кандидата.  

Предметната област на хабилитационния труд-монография е в рамките на 

общата тематика на конкурса, публикуван и от неформални обсъждания имам 

впечатлението, че е добре приет от колеги, които работят в областта на интересите на 

д-р Мария Коцева. 
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Никога за последните десет години в публикациите не съм забелязал и намеци 

за некоректно заимстване на теми, разсъждения и данни, или пък за плагиатство. 

Ерудираността, академичната коректност и иновативността на научните й занимания 

не подлежат на съмнение. 

  

Научно-изследователска дейност и научни приноси 
 

Мисля, че колегата Коцева-Тикова учредява в нашия и Стопанския факултети  нова 

област на научни и преподавателски интереси, нещо от рода на „Икономически начин на 

мислене за климатичните промени“.  

В нея може да се дадат определения на основните аксиоми на икономиката, които се 

включват в разбирането на климата, устойчивото развитие и модификациите по негов повод в 

икономиката като знание. Струва ми се, че самооценката на научните приноси е скромна. 

Давайки тази оценка, е важно да добавя следното: 

- Колегата доказва способност за анализ изследваната проблематика.  

- Областта е динамична и тя винаги е добре информирана за последните 

тенденции в реалната икономика и политика. 

- Методите за анализ и проучване на нагласите са оригинални, иновативни и в 

пълно съответствие с добрите съвременни практики. 

- Според мен липсва достатъчен сравнителен анализ на политически анализ и 

свободно съблюдаване на стандарти и/или разработване на политики и 

технологии в изпълнение на политики за справяне с климатичните промени. 

Но това положение, особено в областта на социалните политик и т.нар. 

„цели на устойчивото развие“ на ООН. 

 

Заключение 
 

- Гл. ас. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова  отговаря на всички 

изисквания на ЗРАСРБ, на правилниците за неговото прилагане както 

в страната, така и в Софийския университет.  
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- Тя има дългогодишен опит и стаж в СУ „Св. Кл. Охридски“, 

специалност „Публична администрация“. 

- Автор и титуляр е на част от лекционните курсове, които са предмет 

на настоящия конкурс. Цялостното творчество на д-р Мария 

Георгиева Коцева-Тикова предлага обстоен, системен и задълбочен 

анализ на постиженията в сферата на финансовия анализ на публични 

политики. Тя притежава богат изследователски опит, натрупан от 

участието ѝ в множество научно-изследователски проекти. 

Казаното ми дава основание за висока оценка както на преподавателската, така 

и на научната дейност на гл. ас. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова. Колегиалните й 

отношения и толерантност към академичния състав и слушателите на нейните курсове 

се съчетават с открито и честно отстояване на собствените възгледи и оценки. Смятам,  

че д-р Коцева-Тикова е безспорен и ценен дарител на такива качества за катедрата и 

Университета. 

Без никакво двоумене категорично подкрепям избирането ѝ за доцент по 

професионално направление 3.7. Администрация и управление (Финансов анализ на 

публичните политики) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

 

11.17.2022 г.     Член на журито:  

София         (Красен Станчев) 

 

 


