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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от член на научно жури 

за заемане на академична длъжност „доцент“ 

по обявен конкурс от МВБУ – Ботевград 

 

 1. Обща информация 

 Рецензент: проф. д-р Атанас Блажев Атанасов, катедра 

„Счетоводна отчетност” при СА „Д. А. Ценов” - Свищов, научна 

специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 

дейност”. 

Настоящата рецензия е изготвена на основание Решение на 

Академичния съвет на МВБУ – Ботевград от заседание на 27.03.2019 г., 

Заповед № 79/29.03.2019 г. на Ректора на МВБУ – Ботевград, в 

съответствие с изискванията на чл. 4 във връзка с чл. 25 от Закона за 

развитието на академичния състав в Република България и Решение от 

проведено заседание на Научно жури (01.04.2019 г.). 

 

 2. Данни за конкурса 

 Конкурсът е за заемане на академичната длъжност „доцент” в 

професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство), обявен в 

Държавен вестник, брой 64/03.08.2018 г. 

 

 3. Кандидат по конкурса 

 В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” в 

професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство), обявен в 

Държавен вестник, брой 64/03.08.2018 г. участва единствено гл. ас. д-р 

Даниела Венциславова Георгиева. 

Гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева е завършила през 2005 г. 

средно образование в 144 СОУ „Народни Будители”, гр. София. През 

2009 г. е завършила МВБУ – Ботевград и е придобила висше икономическо 

образование - ОКС „бакалавър“ по счетоводство. През 2011 г. е придобила 

ОКС „магистър“ по финанси в същото висше училище. В периода 2011 – 

2014 г. е била докторант в МВБУ – Ботевград. През 2015 г. е защитила 

дисертационен труд на тема: „Оптимално управление на разходите за 
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НИРД съгласно изискванията на рамковите програми на Европейския 

съюз“ и е придобила образователната и научна степен „доктор” в 

професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност: 

05.02.18 Икономика и управление по отрасли. (Диплома 

№07/12.02.2015 г.). 

В периода 2010 – 2012 г. Даниела Венциславова Георгиева е 

работила като оперативен счетоводител в „Камис КМ“ ООД, гр. София, а 

от 2012 г. до 2015 г. – като счетоводител в ЕТ „Росица Георгиева – 

Даниверс“, гр. София. 

От 2015 г. до настоящия момент е главен асистент в МВБУ – 

Ботевград. 

 Със справка към документацията по конкурса се потвърждава, че 

кандидатът отговоря на съответните за професионално направление 

3.8. Икономика, минимални национални изисквания по отношение 

научната и преподавателската дейност, определени в приложението към 

чл. 1а, ал. 1 от ППЗРАСРБ по научни области и/или професионални 

направления за всяка научна степен и за всяка академична длъжност въз 

основа на показателите по чл. 2б, ал. 2 от ЗРАСРБ. 

 

4. Общо описание на представените научни трудове след 

последната процедура и научноизследователската дейност на 

кандидата 

 Количествената характеристика на научните изследвания и 

изследователската дейност на гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева 

е изготвена въз основа на данни от списъците на публикациите за участие в 

конкурса, представени от кандидата за заемане на академичната длъжност 

„доцент”. В структурно и цифрово изражение тя е следната: монография – 

1 бр., студии – 3 бр., научни статии – 4 бр., научни доклади – 13 бр., глава 

от колективна монография – 1 бр. За посочените в списъците заглавия и 

библиографски данни на представените за рецензиране научни публикации 

гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева е декларирала писмено, че са 

„извън представените трудове във връзка със защита на дисертационен 

труд за присъждане на научна и образователна степен „доктор““. 

 По отношение на обема, данните са както следва: общо научни 

публикации 22 бр., 444 стр., в т. ч. самостоятелни – 19 бр., 430 стр., в 
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съавторство – 3 бр., 14 стр. На чужд език и/или в чужбина са публикувани: 

самостоятелно една научна статия (9 стр.) и четири научни доклада 

(29 стр.); в съавторство – глава от колективна монография (11 стр.) и 

научен доклад (8 стр.). В публикациите разработени от авторски колективи 

коректно е разграничено участието на кандидата. Докладите са 

представени на национални и международни научни форуми. 

 От представените данни е видно, че в количествен аспект научните 

публикации на кандидата за академичната длъжност „доцент” съответстват 

на нормативните изисквания в това отношение. Но не по-маловажни са и 

качествените характеристики на направените изследвания. В тази връзка 

ще акцентирам върху качествата на монографичното изследване 

„Счетоводна политика на юридически лица с нестопанска цел – теория и 

практика”, Ботевград, МВБУ, 2018, 168 стр., защото за мен тази 

публикация е своеобразен синтез на научната дейност на гл. ас. д-р 

Даниела Венциславова Георгиева до момента. Чрез това самостоятелно 

изследване тя се представя като знаещ, можещ и подготвен да осъществи 

едно задълбочено проучване с теоретико-приложен характер и с 

аргументирано извеждане на рационални практически решения. Темата и 

съдържанието на това изследване съответстват напълно с професионалната 

насоченост на обявения конкурс за академична длъжност, а именно 

счетоводството. 

 Преобладаващата част от останалите научни публикации от 

приложения списък по конкурса са също в областта на счетоводството. В 

тях се изследват актуални теоретико-приложни проблеми на: 

дълготрайните материални и нематериални активи, и стоково-

материалните запаси в счетоводната политика на български хотели; 

нефинансовата декларация като част от отчетността на предприятията от 

обществен интерес; вербалната комуникация, като част от ключовите 

компетенции на счетоводителите у нас; счетоводното дефиниране на 

научноизследователската и развойната дейност; дълготрайните 

нематериални активи в счетоводството на предприятията с иновационна 

дейност в България; използването на интерактивни методи на обучение по 

счетоводните дисциплини, преподавани във висшите училища; 

възможностите за финансиране на научноизследователската дейност на 

фондациите в България. Анализират се възможности за усъвършенстване и 
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оптимизиране на тези специфични по своето съдържание и обхват 

дейности. Всичко това показва, че изследователската работа на гл. ас. д-р 

Даниела Венциславова Георгиева има разностранен характер и подчертан 

стремеж да се обхванат значими проблеми на икономиката и в частност на 

счетоводството както в теоретичен, така и в практико-приложен аспект. 

 Научноизследователската и експертна дейност на гл. ас. д-р Даниела 

Венциславова Георгиева обхваща също активното й участие в 

научноизследователски проекти (8 бр.) и като съставител на периодични 

издания (2 бр.). Понастоящем тя е председател на редакционния съвет на 

Института на професионалните счетоводители в България и членува в 

авторитетни научни и професионални организации (приложени 

верифицирани документи по конкурса). 

От представения списък с цитирания от други автори на 

произведения с автор гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева се 

установява, че 6 (шест) научни публикации са цитирани 8 (осем) пъти. Към 

това следва да се добави и активното й участие в национални и 

международни конференции, което формира мнение, че кандидатът има 

съответстваща известност за придобиване на академичната длъжност 

„доцент”. 

 

 5. Обща оценка на учебно-преподавателската работа 

 От представената документация по конкурса се установява, че гл. ас. 

д-р Даниела Венциславова Георгиева преподава в МВБУ – Ботевград по 

учебните дисциплини: Управленско счетоводство; Счетоводна политика; 

Счетоводство на ЮЛНЦ; Счетоводно отчитане на разходите по 

иновационни проекти; Участие в ДИ; Магистърски тези. 

Освен това кандидатът по конкурса е ангажиран като научен 

ръководител на магистри и рецензент на магистърски тези. 

Гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева е била ангажирана и по 

граждански договори за провеждане курс на обучение по дисциплините 

„Управленско счетоводство“, „Счетоводна политика“, „Управление на 

иновациите“ за академичната 2014/2015 г. Тя е провела и 8 лекционни часа 

през периода 03.09.2016 – 08.09.2016 г. на английски език в Гърция, и 

8 лекционни часа през периода 23.10.2016 – 28.10.2016 г. на английски 

език в гр. София. 
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Кандидатът по конкурса е реализирал и граждански договор с БАН 

за изпълнение на дейности в качеството на главен асистент, 2016 г., както 

и граждански договор за разработване на методология за изпълнение на 

дейности по обучение на обучители във връзка с изготвяне на 

методологическо ръководство по изпълнение на проект Young Citizens in 

Action for Rural Heritage (YCARHe), Frame of reference for the training of 

youth leaders and rural heritage animators “Young Citizens in Action for Rural 

Heritage”. 

 Задължителен елемент от общата оценка на учебно-

преподавателската работа на всеки кандидат за заемане на академичната 

длъжност „доцент” е неговото участие в осигуряването на учебния процес 

с качествени лекционни курсове, учебни помагала и академични учебници. 

В този аспект се констатира стремеж преподаваните от гл. ас. д-р Даниела 

Венциславова Георгиева учебни дисциплини да бъдат осигурени с 

актуални по съдържание авторски текстове. В материалите по конкурса е 

приложен 1 бр. самостоятелен учебник „Счетоводство на юридически лица 

с нестопанска цел“, Ботевград, МВБУ, 2017, 258 стр. 

 Посочените количествени и качествени параметри на учебно-

преподавателската работа на кандидата за заемане на академичната 

длъжност „доцент” дават основание да се изрази положителна оценка за 

професионалното му равнище като университетски преподавател. 

 

 6. Идентифициране на научните приноси 

 При внимателно анализиране на тематичната насоченост в 

съдържанието на представените публикации за участие в обявения конкурс 

за академичната длъжност „доцент” от гл. ас. д-р Даниела Венциславова 

Георгиева се откроява една водеща цел, а именно стремеж към търсене на 

възможности за активизиране ролята на счетоводната информация при 

управлението на предприятията и при осъществяване на дейността им. В 

тази връзка се предлагат разнообразни решения, начини и средства за 

практическа реализация. Затова и в очертаните насоки би следвало да се 

търсят научните приноси на кандидата, които в обобщен вид могат да се 

характеризират така: 

 ● Обогатява се и се допълва икономическата теория посредством 

прилагане на иновативен подход за характеризиране същността, 
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значението и ролята на счетоводната политика на юридическите лица с 

нестопанска цел; 

 ● Сполучливо са анализирани за целите на счетоводната практика 

обхвата и технологичните особености на счетоводната политика, и въз 

основа на това са направени препоръки за оптимизиране на нейното 

съдържание и информационни възможности в юридическите лица с 

нестопанска цел; 

 ● Обосновано са очертани съществени теоретико-приложни 

проблеми при разработването на индивидуална счетоводна политика в 

контекста на визията за нейната полезност спрямо потребителите. В тази 

връзка са изследвани обществените очаквания и текущото икономическо 

състояние в страната, като фактори оказващи влияние при съставянето на 

счетоводна политика в даденото предприятие с нестопанска дейност; 

● Следствие анализ на актуалната икономическа среда, теоретичен 

обзор на приложимите нормативни изисквания и задълбочени емпирични 

проучвания на потребителските информационно-икономически нагласи, 

аргументирано е разработен и представен модел на счетоводна политика 

на сдружение; 

 ● Предложени са рационални възможности за оптимизиране на 

учебния процес по счетоводство при подготовката на специалисти с висше 

икономическо образование. 

 

 7. Критични бележки и препоръки 

 Практиката е доказала по безспорен начин, че при осъществяване на 

професионалните си ангажименти човек не е застрахован от допускане на 

слабости и грешки, но в случая ще си позволя да направя само две 

доброжелателни препоръки, които не омаловажават постигнатите 

положителни резултати от гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева и 

могат да я подпомогнат в бъдещата й творческа дейност. 

 На първо място, независимо от стремежа да бъдат доразвити в част 

от публикациите се установяват някои повторения на авторски идеи. 

 На второ място, в някои от научните изследвания се констатира 

превес на описателния над изследователския подход и необходимост от 

допълнителна, по-задълбочена счетоводна аргументация на авторските 

становища. 
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 8. Заключение 

 Въз основа на представената информация и документация може да се 

обобщи, че са спазени изискванията на действащата нормативна уредба. 

Предоставените материали по конкурса достоверно отразяват дейността на 

кандидата. Те са валидирани от съответните длъжностни лица в МВБУ - 

Ботевград. Всичко това ми дава основание да декларирам категоричната си 

подкрепа за кандидатурата на гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева 

по обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в 

професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство) и да 

препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да подкрепят 

настоящата кандидатура. 

 

 

Свищов,                                                        Рецензент: 

10.05.2019 г.                                                                 (проф. д-р Ат. Атанасов) 


