
СТАНОВИЩЕ  

 

от проф. д.ик.н. Никола Колев Вълчев, научна специалност „Икономика и 

управление по отрасли (селско стопанство)“ и научна специалност 

„Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното 

стопанство)“, Институт за икономически изследвания при Българска 

академия на науките, София 

 

Относно: конкурс за „Доцент“ по професионално направление 3.7. 

Администрация и управление (финансов анализ на публичните политики), 

обявен от СУ „Св. Климент Охридски“,  София 

 

I Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Публична 

администрация“, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 

съгласно Решение на Факултетния съвет на Философски факултет, 

протокол № 15 от 19.07.2022 г., в ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.  

До участие в конкурса е допуснат един единствен кандидат – гл. ас. 

д-р Мария Коцева-Тикова 

 

II Основания за написването на становището 

Становището е изготвено на основание Заповед № РД-38-

490/22.08.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за определяне 

на Научно жури за провеждане на конкурс за доцент по професионално 

направление 3.7. Администрация и управление (финансов анализ на 

публичните политики). 

 

III Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност  

Подробният преглед на Справката за изпълнение на минималните 

изисквания по чл. 26 от ЗРАСРБ показва, че гл. ас. д-р Мария Георгиева 

Коцева-Тикова покрива напълно количествените и качествените 
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изисквания за заемането на академичната длъжност „доцент“ в научната 

област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.7. Администрация и управление. 

 

IV Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата 

От приложените справки се вижда, че гл. ас. д-р Мария Георгиева 

Коцева-Тикова има достатъчна учебна натовареност по бакалавърски и 

магистърски програми, на български и английски езици в МП Публична 

администрация, редовно и задочно обучение, задължителни и избираеми 

дисциплини. Провежда обучение по МП Публичен мениджмънт и 

политики, изнася лекции в чужди университети по програма ЕРАЗЪМ + 

през 2017 г. 

Наред с това, д-р Мария Коцева-Тикова води докторантски 

семинари, рецензира техни статии, членува в организационни и научни 

комитети на редица национални и международни конференции в страната 

и чужбина. 

От представените справки се вижда, че д-р Мария Коцева-Тикова е 

изграден преподавател с лекции в страната и чужбина, учен и 

изследовател, и разпространител на научни знания. Научните интереси и 

научно-преподавателската дейност на гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова 

напълно съвпадат с направлението на обявения конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. Изложената професионална 

характеристика на д-р Мария Коцева-Тикова я определя като завършен 

преподавател, организатор, общественик и научен работник, който от 

формална и научна гледна точка има пълното основание да се кандидатира 

за академичната длъжност „доцент“ в обявения конкурс. 

  

V Кратка характеристика на публикациите, представени за 

участие в конкурса 

За участие в конкурса д-р Мария Коцева-Тикова е представила 25 

публикации – монографично изследване, студии, статии и доклади от 
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научни форуми – национални и международни. В списъка на 

публикациите, представени за рецензиране се откроява монографията „По 

пътя на устойчивото развитие. Зелената алтернатива“, в която се оценява 

концепцията за устойчивото развитие и се анализира една нова за Р 

България политика – биоикономиката. На тази проблематика, на идеята за 

приобщаващото развитие, управлението на природните ресурси, като 

съвременни инструменти за постигането на интелигентен и зелен растеж, 

са посветени и останалите публикации, предоставени за рецензиране. Част 

от публикациите са индивидуални, други в съавторство, публикувани в 

научни издания, реферирани и индексирани в световни бази данни с 

научна информация. По правило, в публикациите се предлагат препоръки 

за подобряване на обществената и стопанската практика. 

 

VI Синтезирана оценка за основните научни и научно-приложни 

приноси на кандидата 

Подробното и внимателно запознаване с научната продукция, 

представена за рецензиране от д-р Мария Коцева-Тикова позволява да се 

откроят следните най-важни приноси с теоретико-методологически, 

методически и практико-приложен характер: 

1. Оценката на биоикономиката като нова за Р България политика, 

направена на основата на собствено анкетно проучване сред 

земеделски производители. 

2. Създадената и приложена индексна оценка на социалните аспекти 

на устойчивостта. 

3. Надграденият допълнителен аспект от политиката за устойчиво 

развитие и по-точно приобщаващото регионално развитие, чрез 

авторова методология за оценка на социалните аспекти на това 

развитие. 

4. Критичната оценка на „Националния план за възстановяване и 

устойчивост“ и политиката за развитие на ВЕИ в Р България. 



 4 

5. Изведената роля на горите в прехода от линейна към кръгова 

икономика, чрез открояването на проблеми и решения за 

създаването на стойност на горските продукти. 

6. Дефинираните подходи и индикатори за измерване и оценяване 

приобщаващото развитие на областите в България. 

Тук трябва да се посочи и учебно помагало по дисциплината 

„Данъчна система и данъчна политика“, в което са синтезирани базови 

понятия и концепции, и са подбрани основни закони, характеризиращи 

националното законодателство на Р България. 

Гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова се откроява като утвърден 

изследовател, с приноси за националното и международно развитие, с 

известност в научните национални и международни среди, което се вижда 

от Справката за цитиранията, представена за участието в конкурса. 

 

VII Заключение 

Изброените обстоятелства, факти и констатации, убедителните 

постижения в учебно-преподавателската и научно-изследователската 

дейност на кандидата, ми дават основание  с пълна убеденост да предложа 

на уважаемото Научно жури да гласува за заемането на академичната 

длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова по 

професионално направление 3.7. Администрация и управление (финансов 

анализ на публичните политики) в СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

 

 

20.10.2022 г.                       Подпис: 

София                                                                  (проф. д.ик.н. Никола Вълчев) 


