
 

С Т А Н О В И Щ Е  

 

на проф. д-р Петко Станков Чобанов 

във връзка с конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по 

направление 3.8. Икономика (Инвестиции в човешки капитал и 

икономически растеж) за нуждите на ЦИУН при Бургаски свободен 

университет, обявен в ДВ бр. 53/13.07.2012г. 

 

На основание на Закона за развитие на академичния състав на 

Република България, на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, на 

Правилника за развитие на академичния състав в Бургаски свободен 

университет след проучване на научната и учебна дейност на кандидата – 

гл. ас. д-р Мария Иванова Нейчева представям настоящото становище. 

 

1. Обща характеристика на научно-изследователската и учебно-

преподавателската дейност на кандидата 

 

В научно-изследователската дейност на гл. ас д-р Мария Нейчева 

ясно се разграничават две основни направления:  

- измерване на човешкия капитал и оценка на влиянието му върху 

икономическия растеж; 

- проучване на цикличността и кризите в съвременните икономики с 

акцент върху последната глобална финансово-икономическа криза. 

Преобладаващата част от представените за рецензиране публикации 

се отнасят до  икономическата роля на човешкия капитал в съвременните 

пазарни стопанства. Тази проблематика е предмет на изследване в 11 

публикации, сред които монография  и две студии, едната от които (32 

ст.стр.), публикувана в чуждо издание с импакт фактор. Сред научните 

приноси се открояват: 



- изграждането на методологична рамка от над тридесет финансови и 

нефинансови показателя за оценка на запаса, потока и качеството на 

човешкия капитал, както и прилагането ù за сравнителен анализ на 

човешкия капитал в европейските страни, по-специално България и новите 

страни-членки на ЕС; 

- моделиране на съвременния икономически растеж и факторите, 

които го обуславят, с акцент върху инвестициите в човешки капитал. 

Върху цикличността и стабилизационните политики  Нейчева се 

фокусира в една студия, издадена в чужбина, и още седем статии и доклади. 

Основен принос на работите е моделирането на ефекта на  предкризисната 

икономическа среда, оценена чрез система от петнадесет 

макроикономически индикатора, върху различията в проявлението на 

световната рецесия в отделните икономики. Изборът на темата е 

продиктуван от практическата значимост на изграждането на система за 

ранно предупреждение при опасност (Early warning system) от кризи, които 

неизменно съпътстват процеса на развитие на малките отворени икономики.  

Изследванията на д-р Нейчева се отличават както с актуалността на 

дискутираната научна проблематика, така и с използването на модерен 

инструментариум – преобладава методът на иконометрично моделиране и 

сравнителния анализ – за оценка на икономическите явления, процеси и 

ефекти. Наличието на публикации в наложили се издания в България и 

чужбина и представените цитирания, предимно от чужди автори доказват 

значимостта и резултатността на изследователската дейност на кандидата.   

Гл. ас. д-р Мария Нейчева има повече от деветгодишен стаж в БСУ 

като преподавател по икономикс. Тя води лекции и семинарни занятия по 

макроикономика, микроикономика, транснационални и мултинационали 

корпорации и банки. В учебната си дейност успешно съчетава стандартните 

методи за преподаване със съвременни форми за електронно и 

мултимедийно обучение. Тя един от първите преподаватели, разработили 

електронен учебен курс още в началния етап на прилагане на платформата 

за електронно обучение Moodle в БСУ. Към издадения учебник по 



микроикономика е приложен диск с интерактивни тестове и мултимедийни 

презентации. Мария, също така, активно работи със студентите по научно-

изследователски проекти и ръководства на студентско научно творчество и 

дипломанти. 

 

2. Оценка на кандидата въз основа на критериите за заемане на 

академична длъжност „доцент” 

 

Познаването на професионалните качества и дейност на кандидата 

ми дава основание за следната обща оценка според критериите за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в БСУ: 

  Първо, гл. ас. М. Нейчева притежава докторска степен по научното  

направление на конкурса с научна специалност 05.02.01 Политическа 

икономия (Обща икономическа теория).  

Второ, извън публикациите за придобиване на научна и 

образователна степен „доктор” кандидатът е представил 25 публикации с 

размер на самостоятелното участие от 32 издателски коли и 246 стандартни 

страници, което значително превишава минималния изискван обем. Темата 

на изследванията напълно съответства на научното направление на 

конкурса. 

Трето, пет от представените научни разработки, вкл. две студии, са 

издадени в чужбина при критерий поне три според Правилник за развитието 

на академичния състав в БСУ.  

Четвърто, издадени са учебник, учебни помагала и са разработени 

електронни курсове по дисциплините, по които кандидатът води занятия.   

Пето, при изискуеми 1000 часа аудиторна заетост д-р Нейчева 

отчита 1899 часа след придобиване на научна и образователна степен 

„доктор”. 

Шесто, доказано е участие в осем успешно реализирани проекта, 

като шест от тях са международни, а два – вътрешно-университетски, 

осъществени под ръководството на кандидата.  



Седмо, осем от представените общо девет цитирания са от чужди 

изследователи, което доказва, че работата на д-р Нейчева като икономист-

изследовател е позната и ценена не само в българските научни среди.  

 

3. Забележки и препоръки 

 

Посочените забележки могат да се приемат по-скоро като насока за 

бъдещата работа на д-р М. Нейчева: 

- разширяване и задълбочаване на учебника по микроикономика при 

отчитане на съвременното развитие и актуални виждания в икономическата 

теория в информационното общество; 

- разработване на нови и обновяване съдържанието на съществуващите 

електронни курсове по дисциплините, по които преподава; 

- развитие на научно-изследователската дейност и публикации в 

посока на теоретични, а не предимно практико-приложни, приноси в 

сферата на научната проблематика, върху която тя се фокусира.  

 

4. Заключение 

 

С научната си продукция и с преподавателската си дейност гл.ас. д-р 

Мария Иванова Нейчева не само напълно удовлетворява, но и надхвърля 

количествените и качествени критерии по обявения конкурс. Изразявам 

положителното си становище и подкрепа за кандидатурата й за заемане на 

академична длъжност „доцент” по направление 3.8. Икономика (Инвестиции 

в човешки капитал и икономически растеж). 

 

 

30.11. 2012г.     Подпис: 

 

      /проф. д-р П. Чобанов/ 


