
С Т А Н О В И Щ Е 

От проф. дпн Милена Христова Стефанова 

 

По конкурс за заемане на 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 

Обявен от СУ „Св. Климент Охридски“, ДВ, бр.61/02.08.2022 г., за нуждите на катедра 

„Публична администрация“, Философски факултет 

 

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

Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

1. Общи бележки 

 

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

от СУ „Св. Климент Охридски“. 

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“. 

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

при БАН, а от 2012 г. е главен асистент в катедра „Публична администрация, 

Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 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.  

Д-р Коцева има сериозни изследователски умения, а участието ѝ в множество 

научно-изследователски проекти показва трайна ангажираност със сферата на зелената 

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

конкурса.  



2. Изпълнение на минималните национални изисквания за заемане 

на академичната длъжност „доцент“ 

Гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова представя справка за изпълнение на 

минималните национални изисквания, от която става видно, че тя напълно изпълнява 

изискваните показатели за Област 3. Социални, стопански и правни науки, 3.7. 

„Администрация и управление“ според Правилника за прилагане на  Закона за 

развитието на академичния състав в Р България. Тя е защитила дисертация за 

присъждане на ОНС „доктор“ и е представила хабилитационен труд, с което се 

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.  

Всичко това ми дава основание да премина към съдържателен анализ на 

представените за участие в конкурса хабилитационен труд и публикации. 

 

3. 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 напълно отговаря на 

темата на конкурса. Изпълнено е изискването хабилитационния труд да е публикуван. 

Представените публикации също са по темата на конкурса. В публикациите на д-р 

Коцева не са забелязани признаци на плагиатство. Тя е ерудиран и коректен 

изследовател. 

 

 



 

4. Научно-изследователска дейност и научни приноси 

Напълно съм съгласна със самооценката на научните приноси на Мария Коцева. 

Забелязва се задълбочен подход към изследваната проблематика. През годините д-р 

Коцева надгражда и доразвива изследванията си в областта на устойчивото развитие, 

приобщаващото развитие и зелената икономика. Заслужава си да подчертаем следните 

приносни моменти: 

• Мария Коцева дообогатява и развива дефиницията на устойчиво развитие 

използвайки изследванията си на практиката по прилагане на нови 

политики; 

• Теренните изследвания са проведени по оригинална авторова методика и 

резултатите са използвани за оценка на нови политики; 

• Оценката на социалните аспекти на устойчивостта се основава на 

оригинална авторова методология, в която е включен индекс за социалния 

прогрес и е приложена за оценка на приобщаващото развитие на областите 

в България; 

• Теоретичните и приложните аспекти на изследователската работа на 

Мария Коцева могат да се използват не само за академични, но и за 

управленски цели. 

 

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. 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. 



В резултат на високата оценка на научната и преподавателската дейност на гл. ас. 

д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова 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“. 

11.11.2022 г.       Член на научното жури: 

гр. София       (проф. дпн Милена Стефанова) 

 

 


