
СТАНОВИЩЕ 

 

за нуждите на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

професионално направление 3.8 Икономика 

 

Изготвено от: 

 доц. д-р Атанас Димитров Георгиев 

Катедра Икономика и управление по отрасли, Стопански факултет, СУ „Св. 

Климент Охридски“, Научна специалност: 3.8. Икономика 

 

Нормативно основание: 

 Заповед РД-38-273/06.06.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” и 

Решение на научно жури за определяне на рецензенти (Протокол N1/28.06.2022 г.) 

 

Относно: 

 конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика (Корпоративна 

устойчивост и отговорност – на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 30 

от 15.04.2022 г. за нуждите на Стопанския факултет на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“. 

 

В конкурса участва един кандидат, а именно: 

 Гл.ас. д-р Марина Димитрова Стефанова 

 

 

1. Кратко представяне на кандидатa и оценка за професионалния опит  

 

 Гл.ас. д-р Марина Стефанова е магистър по „Право“, завършила СУ „Св. Климент 

Охридски” през 2001 г. със специализации по Правораздаване, Международно право и 

Публична администрация. 

 

 От 2016 г. е доктор по Социално управление (докторска програма „Стопанско 

управление“ в Катедра „Стопанско управление“, шифър 05.02.20, сега ПН 3.7 

Администрация и управление) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски”. Допълнителните ѝ специализации включват: Европейско и английско право 

(Cambridge university, Великобритания); Предприемачество (TOP Class Programme, 

(CEED България); Социално предприемачество (Сдружение „Здраве за всички”, ФПББ, 

Social enterprise UK, Великобритания); Корпоративна социална отговорност (Български 

институт за стандартизация, Организацията за индустриално развитие на ООН, 

Австрия); Чисто производство (SERC, Neosys, Швейцария); Управление на проекти 

(Италиански институт по външна търговия); Алтернативно разрешаване на спорове 

(Фондация „партньори България”, American BAR Association) и др. 

 



 От 2013 г. преподава като хоноруван асистент в Стопанския факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“, където след конкурс през ноември 2020 г. заема длъжността Главен 

асистент в Катедра „Икономика и управление по отрасли“, в която работи и към 

настоящия момент. Преподавала е като хоноруван преподавател и в Университета 

„Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (2018/2019 г.), както и във Висшето училище по 

застраховане и финанси (2012-2014 г.). 

 

Професионалният ѝ опит в практиката включва редица експертни позиции, сред 

които бих отличил следните: 

- От 2018 г. началото на 2022 г. е консултант към УНИЦЕФ България по програма 

„Благодетел“, за развитие на партньорството с малките и средните предприятия; 

- В периода 2016 – 2017 г. е мениджър „Устойчиво развитие и корпоративна 

социална отговорност“ в „КонтурГлобал Марица Изток 3“; 

- От 2016 до 2020 г. е Директор „Устойчиво развитие“, а в периода 2011 – 2016 г. е 

изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН; 

- От 2003 г. до 2011 г. e Управител на собствена консултантска компания 

„Стратегии”; 

- През последните над 10 години участва активно в работата на редица 

неправителствени организации, сред които Българска асоциация на КСО 

специалистите (БАКСОС); Българска хранителна банка; Сдружение на българските 

оценители и контрольори; Фондация „Каузи“ и др. 

 

 Гл.ас. д-р Марина Стефанова е водещ национален експерт по теми, свързани с 

устойчивото управление на бизнеса, Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие, 

ESG-дейности и отчетност на фирмите, корпоративна социална отговорност и др. 

 

 След постъпването като щатен преподавател в Стопанския факултет, гл.ас. д-р 

Марина Стефанова разработи учебен план за нова магистърска програма „Отговорно и 

устойчиво управление“, която стартира от есента на 2021 г. Новата програма привлече 

най-голям брой магистри за учебната година 2021/2022 (70). С реализираните редица 

проекти с подкрепа на партньори от корпоративния свят, гл.ас. д-р Марина Стефанова 

разработи и редица следдипломни квалификации за водещи финансови институции 

(УниКредит Булбанк, ОББ и др.) и международни компании, обединени в “ESG 

Академия“. 

 

 Като преподавател в Стопанския факултет, д-р Марина Стефанова разработи и 

следните нови учебни дисциплини, част от учебния план на МП „Отговорно и устойчиво 

управление“, които стартираха успешно през уч. година 2021/2022: 

- „Етика в управлението“, ОКС Магистър, в екип с проф. Александра Уайт, гостуващ 

преподавател по програма „Фулбрайт“; 

- „Системи и стандарти за управление на корпоративната устойчивост и 

отговорност“, ОКС Магистър; 

- „Устойчиво управление и развитие“, ОКС Магистър 

 



2. Изпълнение на задължителните условия и националните минимални изисквания 

по чл. 2б от ЗРАСРБ 

 

 Задължителните условия, които се изискват от кандидатите съгласно ЗРАСРБ, са: 

1) Да са придобили образователна и научна степен „доктор” или научна степен 

„доктор на науките”; 

2) Не по-малко от две години да са заемали академична длъжност „асистент”, 

„главен асистент”, или да са били преподаватели, включително хонорувани, във 

висше училище или научна организация; 

3) Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации 

в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиването на 

научната степен „доктор на науките”. 

 

 Кандидатът в конкурса за „доцент” – гл.ас. д-р Марина Стефанова, отговаря в на 

посочените по-горе законови изисквания – има защитена дисертация, преподавала е 

близо 10 години в български висши училища и има достатъчно на брой публикации, 

които не повтарят представените за придобиване на ОНС „Доктор“. 

 

 Представената от кандидата справка във връзка с националните минимални 

изисквания показва, че е наличен общият задължителен обем по точки, който се изисква 

от ЗРАСРБ за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

 

 

3. Обща характеристика на научната дейност и научните приноси на кандидата 

 

 Д-р Марина Стефанова, в рамките на научната си кариера до момента, има над 20 

научни публикации и над 25 научно-популярни публикации. За участие в настоящия 

конкурс са представени 11 от научните публикации, включително: една монография, 

една книга на базата на защитен дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“; 

7 статии, от които една в съавторство; и 2 глави от колективни монографии. Научните 

публикации на кандидата са основно по теми, свързани с темата на обявения конкурс – 

корпоративна устойчивост, корпоративна социална отговорност, стратегическо 

управление, отчитане на устойчивостта и устойчиво лидерство. 

 

 Сред допълнителните научно-популярни публикации, предоставени от кандидата, 

има редица статии, доклади, наръчници и други методически документи, които са 

полезни както за професионалисти от практиката, така и за изследователи по тези теми. 

 

 Научните публикации на д-р Марина Стефанова са цитирани от редица 

международни и български изследователи, вкл. в индексирани издания. 

 

 Сред научните публикации бих откроил най-актуалната, монографията „ Отчитане 

на устойчивостта на предприятията. Екологични, социални и управленски (ESG) аспекти 



на тяхната дейност“, в която д-р Марина Стефанова разглежда екологичната, социалната 

и управленската дейност на дружествата с основен фокус върху нефинансовата им 

отчетност. В нея е представен авторски анализ на разбирането, съдържанието, 

принципите и показателите, използвани в отчетите за устойчивостта, както и процесите 

на тяхната комуникация, верификация и оценка. Изготвена е методология за качествен 

анализ, с която са изследвани годишните доклади за дейността на редица предприятия. 

 

 Потвърждавам основната част от научните приноси, декларирани от кандидата. 

Като най-значими сред тях бих отличил следните: 

- Дефиниране на специфики на изследвания в областта на оповестяване на 

екологичните, социалните и управленските (ЕSG) аспекти от дейността на бизнес 

организациите според различни фактори (големина на организацията, бранш и сфера 

на дейност, очаквания и нагласи на вътрешните и външните заинтересовани страни); 

- Извеждане на аналитичен модел, който да позволи структуриране на отчети за 

устойчивост като елемент от прозрачното поведение на организациите; 

- Адаптиране и апробиране на иновативна методология и инструментариум за 

изследване на отчетите за устойчивост на компании и институции в България, като 

посредством този модел да се постигне сравнимост с други резултати, измерени с 

помощта на същата методология. 

 

 Считам, че кандидатът коректно твърди и приноси с практико-приложен характер, 

като сред тях бих извел като най-значими следните: 

- Създаване на ново знание ново знание за стратегическите ръководители от бизнеса 

в България по отношение на отговорното корпоративно поведение и прозрачността на 

организациите; 

- Методически указания за подобряване на качественото и количественото 

оповестяване на нефинансова информация от страна на задължени юридически лица; 

- Подпомагане на заинтересованите страни в България в процеса по развитие на 

успешни организационни ESG стратегии и по обучение на ключовия им персонал за 

развитие на свързани компетентности; 

- Създаване и апробиране на редица обучителни материали, учебно-методически 

пособия, казуси и др., свързани с темите на конкурса (КСО, отчитане на 

устойчивостта, корпоративно управление, устойчиво лидерство и др.). 

 

 

4. Бележки и препоръки към кандидата 

 

 Нямам конкретни забележки към представената за оценка научна продукция, като 

бих споделил с кандидата в оперативен порядък само някои практически съвети за 

бъдещата ѝ академична работа, с които няма да занимавам уважаемото научно жури. 

 

 

 

 



5. Заключение 

 

 Познавам кандидата лично – като докторант, впоследствие като хоноруван 

асистент и като щатен главен асистент в катедрата, която водя към настоящия момент. 

Впечатленията ми от нейната работа са изцяло положителни и са базирани на следните 

ѝ качества: висока степен на организираност; делови подход; усърдие; иновативен начин 

на мислене в синхрон с актуалните тенденции в бизнеса; висока степен на 

професионална подготовка по темите, по които преподава; с трайни научни интереси в 

едни от най-актуалните области на научното познание. Считам, че професионалното 

развитие на кандидата като част от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ ще подпомогне за изпълнението на стратегическите цели на Катедрата да се 

утвърди като водеща по теми, свързани с устойчивото развитие и доброто корпоративно 

управление. 

 

 Категоричното ми становище е, че кандидатът за „доцент” в Професионално 

направление 3.8. Икономика, гл.ас. д-р Марина Димитрова Стефанова отговаря на 

изричните законови изисквания и разпоредби, притежава необходимите публикации и 

откроени приноси. Това ми позволява да изкажа и своето положително становище и да 

предложа на колегите от уважаемото научно жури да се присъди званието „доцент“ по 

направление 3.8 Икономика (Корпоративна устойчивост и отговорност – на български и 

английски език) на гл.ас. д-р Марина Димитрова Стефанова. 

 

 

София, 22.08.2022 г.    Подпис: 

/доц. д-р Атанас Димитров Георгиев/ 
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