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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Албена Георгиева Танева, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

ФФ, катедра „Публична администрация“ 

 

Член на научно жури, утвърдено със заповед №РД-38-490/22.08.2022 г. 

на Ректора на Софийския университет «Св. Кл. Охридски» 

 

Относно: Конкурс за «доцент» по професионално направление 3.7. „Администрация и 

управление“ (Финансов анализ на публичните политики), катедра „Публична 

администрация“, ФФ, Софийски университет, публикуван в Държавен вестник бр. 61 от 

2.08.22, участва един кандидат – гл. ас. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова, щатен 

преподавател в Софийския университет. 

 

1. Информация за кандидата и учебно-педагогическа дейност  

 

Гл. ас. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова е преподавател в катедрата по 

„Публична администрация“ в Софийския университет от 10 години. За времето от 

своето постъпване през 2012 г. в катедрата по „Публична администрация“ тя е титуляр 

на няколко курса в бакалавърската програма: „Публични финанси“, „Данъчна система и 

данъчна политика“, „Зелена икономика“ и е водещ семинарните занятия по 

„Микроикономика“. Прегледът на нейната биографична справка, както и видимостта от 

преподавателската й дейност открояват ясната и убедителна последователност както в 

нейните научни интереси, така и в нейните преподавателски ангажименти. Участието й 

като водещ преподавател в тази тематична област е осигурило изпълнението на учебния 

план в неговата задължителна част и е допринесла за развитието му с предложени 

избираеми дисциплини в областта на зелената икономика и модерни технологии, 

радващи се на постоянен интерес от страна на студентите.  
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Като преподавател в магистърските програми на катедра „Публична 

администрация“, Мария Коцева е също така титуляр по учебните дисциплини в сферата 

на публичните финанси. Тя е била научен ръководител на 13 завършващи студенти 

магистри по приложни теми от сферата на публичните финанси, бюджетиране и зелена 

икономика. В помощ на студентите по публична администрация д-р Мария Коцева е 

разработила и учебно помагало „Данъчна система и данъчна политика“.  

Приложените документи по този конкурс отразяват обективно фактическата 

картина на развитието и интересите на д-р Мария Коцева с оглед обхвата на тази 

тематична област. Трябва да се отбележи, че освен формалните си задължения на 

преподавател, тя се включва и в други учебни дейности на катедрата. От няколко години 

е координатор от страна на катедрата в ежегодните факултетни докторантски четения. 

Също така тя участва и в провеждането на катедрения докторантки семинар, който е 

част от изпълнението на докторантската програма на катедрата. Д-р Коцева е доказала 

своите преподавателски качества не само с формалното изпълнение на хорариумите в 

съответните курсове, но също така с високото качество на всяка една от тези дейности, 

което е важно предимство за заемане на длъжността доцент като кандидат в обявения 

конкурс за нуждите на катедра ПА.  

 

2. Научноизследователската и научно приложна дейност 

 

Гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова участва в настоящия конкурс с общо 32 научни 

публикации, от които една монография, една книга в съавторство, 18 самостоятелни 

статии и студии и 12 статии и студии в съавторство. От така приложените публикации 

десет са на английски език. Видно е, че специализираният характер на публикациите е 

изцяло в предметното поле на конкурса. Приложената справка за цитиране на тези 

трудове съдържа информация за 13 цитата в авторитетни издания, от които 9 са на 

английски език. Всички те са публикувани след придобиването на научната степен 

„доктор“ и подлежат на рецензиране за целите на настоящия конкурс.  

Самооценката на приносите на кандидата посочва множество приносни качества 

на публикациите. От тях най-обхватни са посочените четири приноса на монографичния 
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труд „По пътя на устойчивото развитие. Зелената алтернатива“, публикуван през 2022г. 

Те имат ясно изразен научно приложен характер.  

• Два от тях са концептуални с оглед икономическия потенциал пред депонирането на 

непреработени отпадъци и намаляването на използването на ресурсите чрез 

конкретни бизнес решения със значим социален ефект.  

• Направена е оценка на съвременни концепции, занимаващи се с инициативи, 

щадящи околната среда. Сред тях са моделът на зелена икономика и  кръговата 

икономика. Съществено е, че въпросите на биоикономиката са поставени в 

конкретно емпирично проучване с 80 земеделски производители от конкретен 

регион в България. 

• Важен принос с оглед собствената му тежест, но и с оглед профила на настоящия 

конкурс е значението на откроените социални аспекти на устойчивостта, оценени 

чрез индексна оценка за количественото измерение на постигнатото социално 

приобщаване. 

• Собствено приложен характер за публичното управление има и направеният 

критичен анализ и оценка на Национални план за възстановяване и устойчивост от 

2021 г. с оглед възможностите на зелената икономика за постигане на устойчиво 

развитие. 

• Така изведените концептуални приноси на монографичния труд се явяват творческо 

развитие на множество аспекти на всеки от тези елементи от научните интереси на 

д-р Мария Коцева, конкретно проследени в нейните публикации в продължение на 

целия период на оценка за нуждите на настоящия конкурс. 

Наред със своята публикационна дейност гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова има 

активно участие в международни и национални тематични научни форуми. За времето 

от 2014 до 2022 г. Тя е взела участие със секционни доклади в 26 конференции, от които 

7 са международни, вкл. и участия на форумите на НИСПА. Като обем и качество 

представената научна продукция е достатъчно основание за положителна оценка на 

кандидатурата на д-р Мария Коцева и дори надхвърля препоръчаните критерии за 

присъждането на академичната длъжност “доцент”. Това е видно от представените 

публикации, тяхната специализация и участието й в научно изследователски форуми.  
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3. Заключение 

Представените от кандидата гл. ас. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова 

преподавателска дейност, публикации и научноизследователски опит на базата на 

участие в проекти и в научни форуми дават основание за констатация, че те отговарят 

на изискванията за заемане на длъжността „доцент“ по професионално направление 3.7. 

„Администрация и управление“ (Финансов анализ на публичните политики). В 

качеството си на член на журито изразявам своето положително становище и ще 

гласувам за избора на гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова по обявения от катедра 

„Публична администрация“ в Софийския университет конкурс за доцент.  

 

 

16.11.2022 г.       Подпис:   

София        доц. д-р Албена Танева 

  

 


