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  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

   

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

От: проф. д-р Румяна Савова Пожаревска, катедра „Счетоводство и 

анализ“, УНСС. Научна специалност: “Счетоводна отчетност, контрол и 

анализ на стопанската дейност”. 

Относно: конкурс за доцент  в област на висшето образование „Социални, 

стопански и правни науки“, професионално направление 3.8 „Икономика 

(Счетоводство)“,  обявен в ДВ бр. 64 от 3 август 2018 г. 

 

 

1. Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на Международно висше бизнес 

училище - Ботевград, съгласно Решение на АС № 11/ 18.07.2018 г. 

Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед  № 

79/29.03.2019 г. на Ректора на МВБУ. 

 

2. Информация за кандидатите в конкурса 

 Единствен участник в конкурса е гл. ас. д-р Даниела Венциславова 

Георгиева. Кандидатът се дипломира през 2011 г. в МВБУ с 

образователно-квалификационна степен “Магистър”. В периода 2010 - 

2015 г. работи като оперативен счетоводител. В МВБУ първоначално 

работи на граждански договор (м.03.2015 г.), а от м. 10. 2015 г. на трудов. 

Придобива образователна и научна степен “доктор”, професионално 

направление 3.8. „Икономика и управление“, по научната специалност 

05.02.18 „Икономика и управление (по отрасли)“  на 12.02.2015 г.  Главен 

асистент в МВБУ е от 30.07. 2015 г. Член  е на:  УНС на МВБУ, АС на МВБУ 

(от 2012  г.), Съюза на учените в България;  ръководството на секция 

„Икономически науки“ към Съюза на учените в България (мандат 2018-2022 

г.); Института на професионалните счетоводители в България и председател на 

Редакционния съвет; Research excellence network, Lithuania; зам. председател 

на сдружение „Инициативи за общностна интеграция“. Финалист с проектна 

идея на тема „Make it visible“ в състезание „Иновации в действие“, 

Академия “Иновация в действие” на Солвей соди, 2015 г. Спечелено 

първо място на национално ниво, в международно състезание на Konica 

Minolta, с иновативна проектна идея под наименование „Doctrina“, 2018 г. 
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3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност 

 Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент“  гл. ас. 

д-р Даниела Венциславова Георгиева отговаря напълно на 

задължителните условия, предвидени в чл.24 от ЗРАСРБ:  тя е „доктор“ по 

икономика, преподавател (гл. ас.) в МВБУ от 2015 г. За участие в конкурса  

представя 1бр. монография,  глава в колективна монография, 3 бр. научни 

студии, 4 бр. научни статии, 13 бр. научни доклади  и 1 бр. учебник.   

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ  
на количеството научна и учебна продукция на кандидата за „доцент“ гл.ас. д-р 

Даниела Георгиева,  изготвена на базата на представените за рецензиране публикации 

№ Характер на публикациите 
Брой 

публикации 

Авторски 

страници 

% от общия 

обем на 

публикациите 

1.  Монографии 1 168 24.17 

2.  Глава от монография 1 10 1.44 

3.  Студии 3 103 14.82 

4.  Статии общо, в т.ч.: 4 45 6.48 

 а/ публикувани в специализирани 

индексирани научни списания 

2 18  

 б/ публикувани в научни списания с 

редколегия 

2 27  

5.  Участия с доклади – общо, в т.ч.: 13 111 15.97 

 а/ в конференции в чужбина или в 

страната, организирани от 

международни организации,като от 

тях: 

10 84  

 а.а. публикувани в специализирани 

индексирани научни издания 

7 61  

 а.б.публикувани в специализирано 

научно издание, индексирано в Scopus 

1 7  

 б/ в конференции в страната 3 27  

6.  Учебници и учебни помагала 1 258 37.12 

ОБЩО 23 695 100,00 

 

Данните, обобщени в горната рекапитулация, дават основание да 

бъде отбелязано, че доминира научната, научно-изследователската и 

научно-приложната насоченост на публикациите на гл.ас. Д. Георгиева – 

те са повече от 2/3 от творчеството й. Основното ядро на това творчество 

са монографиите и студиите – 40.43 % от публикациите на авторката. 
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Сред публикациите се открояват една в специализирано научно издание, 

индексирано в Scopus и 9 бр. публикувани в специализирани индексирани 

научни издания. 

 Кандидатът участва в 7 бр. проекти, от които един университетски, 

два национални  и четири международни.  Председател е на редколегия и 

е съставител на периодични издания (2 бр.). Активно участва в дейности 

на МВБУ като: член на комисия за включване на изданието на МВБУ 

„Научни трудове“ в международните реферирани бази данни, съгласно 

заповед №144/2016 г.;  член на работна група по разработка и подготовка 

на доклад по акредитация в ПН 3.8 „Икономика“ на МВБУ, съгласно 

Заповед №064/2017 г; член на работна група по разработка и подготовка 

на доклад по институционална акредитация на МВБУ, 2016 г.; член на 

работна група по разработка и подготовка на доклад по САНК 2016/2017 

на МВБУ.  

 На лице е изпълнение на чл.24 (1) от Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и чл.53 от Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ. 

 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност 

За академичните години през периода 2015- март 2019 г. гл. ас. д-р Д. 

Георгиева има отработени 988 контактни часа (справка с изх. № 

171/26.10.2018 г. на МВБУ), като води учебни занятия по счетоводните 

дисциплини „Счетоводна политика“, “Управленско счетоводство“, 

“Счетоводно отчитане на разходите по иновационни проекти“, 

“Счетоводство на ЮЛНСД“. Участва в държавни изпити и е научен 

ръководител на 16 магистърски тези. През академичната 2014/2015 г. е 

била хоноруван преподавател в МВБУ. Изпълнени са изискванията на 

чл.24 (1) от Закона за развитието на академичния състав в Република 

България. 

 

5. Обща характеристика на представените научни 

трудове/публикации 

Основните направления в изследователската дейност на гл.ас. д-р 

Даниела Георгиева могат да бъдат обобщени в следните насоки: 

 първо направление: изследване на теоретични и научно-приложни 

аспекти на дейността и организацията на счетоводството на ЮЛНЦ; 

 второ направление:  изследване на научно-приложни счетоводни 

проблемни аспекти на иновационната и обичайната дейности на 

предприятията; 
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  трето направление: образователни аспекти на обучението по 

счетоводство.   

 В първото основно направление могат да бъдат включени следните 

разработки от представените за рецензиране материали по конкурса: а/ 

монография: „Счетоводна политика на юридически лица с нестопанска 

цел – теория и практика“(монографията, в която изследването на 

проблема е извършено в пълния му обхват и съдържание, и която заема 

главно място в публикациите на гл.ас. д-р Д. Георгиева); б/ научни 

студии „Модел на счетоводна политика на юридическо лице с 

нестопанска цел по примера на сдруженията“, „Възможности за 

финансиране на научноизследователската дейност на фондациите в 

България“;  в/ научни доклади: „Capitalization of tangible and intangible 

assets in non-profit organizations in Bulgaria“, „Съдържателни аспекти на 

счетоводната политика на сдружения в България от гледна точка на 

ползвателите на документа“; г/ научни статии: „Иновациите като 

приоритет на неправителствения сектор в България. Потенциал и 

възможности“. Обобщено характеризирани, горните публикации 

обхващат различни аспекти от дейността на ЮЛНЦ, като основно са 

изведени задачите на счетоводството в качеството му на надеждна и 

сигурна информационна система. Проблематиката е много ограничено 

третирана в национален план, затова публикациите на гл. ас. д-р Д 

Георгиева представляват интерес, както за теорията, така и за 

счетоводната практика. 

 Във второто основно направление могат да бъдат включени: а/ 

научните доклади: „Съдържателни аспекти и насоки при определяне 

същността на понятието публично-частно партньорство, Публично-

частното партньорство-инструмент за развитие на иновационна 

икономика“, “Иновациите, като фактор за превенция на скритата 

икономика, Иновативни стратегии за конкурентоспособен бизнес“, 

„Перспективи от използването на доставки на развойни продукти за 

българските предприятия, Иновациите - двигател на икономическия 

растеж“, „Пред-търговските обществени поръчки като инструмент за 

финансиране на научноизследователските дейности на предприятията в 

България, Развитието на българската икономика - 25 години между 

очакванията и реалностите“, „Innovations and Bulgarian business, 

„Актуальні проблеми соціальноекономічних систем в умовах 

трансформаційної економіки“, “Нефинансовата декларация като част 

от отчетността на предприятията от обществен интерес“, 

„Вербалната комуникация, като част от ключовите компетенции на 

счетоводителите в България“, „Дълготрайните нематериални активи 
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като част от счетоводната политика на предприятията с иновационна 

дейност в България. Предизвикателства на бизнес средата в България – 

възможности и перспективи“ (в съавтроство); б/ научните статии: 

„Preparation and disclosure of non-financial statement based on the new 

Bulgarian accountancy act“, „Дълготрайните материални и нематериални 

активи, и стоково-материалните запаси като елементи на 

счетоводната политика на хотели в България“. Накратко обобщено, 

изследванията на кандидата основно са насочени към иновационната 

дейност на отчетните единици, нейните счетоводни аспекти и 

възможностите за повишаване на тяхната конкурентоспособност в 

условията на развитие на креативната икономика. Проблематиката е 

изключително актуална и разработките са навременни и необходими. 

Проучени са също някои приложни проблеми, отнасящи се до различни 

квалификационни групи активи и тяхното третиране в счетоводната 

политика на предприятията. 

 Към  третото направление могат да бъдат причислени научните 

доклади: „Възможности за използване на интерактивни методи на 

обучение по счетоводните дисциплини, преподавани във висшите учебни 

заведения, Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и 

добри практики“; „Емпиричен анализ на стиловете на учене на студенти 

от счетоводните специалности в МВБУ, Развитие на висшите училища в 

контекста на европейските изисквания за качество на образователните 

услуги“. В тях са представени определени изследвания и разработки на 

кандидата за доцент, посветени на усилията на ВУ за усъвършенстване на 

учебната дейност. 

 Освен горе посочените, към материалите по конкурса са приложени 

публикации с научно-приложен характер, относно проблематиката за 

заетостта на жените в горския сектор в България и неговата 

конкурентоспособност, които имат своите качества, но изключвам от 

рецензията, тъй като са извън обхвата на научната специалност по която е 

обявен конкурсът (Счетоводство).    

 Към материалите по конкурса е приложена разработка на учебник: 

„Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел“, предназначен за 

студентите от МВБУ. Учебникът е един от малкото в национален план, 

много добре структуриран  и може да бъде ползван от ръководители и 

експерти, заети с решаването на практически задачи по отчитането и 

управлението на дейността на ЮЛНЦ. 

 В заключение следва да бъде  отбелязано, че  кандидатът  гл.ас. д-р 

Д. Георгиева участва в конкурса  с достатъчна  по обем, разнообразна и 

актуална научна продукция, която по вид и съдържание съответства 
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на специалността на конкурса “Счетоводство”. Творчеството й 

свидетелства за задълбочени икономически познания и много добра 

специална подготовка по научната специалност на конкурса. Повечето от 

разработките имат подчертано методическо и приложно значение за 

обучение на студентите и счетоводната практика.   

 В допълнение към научната продукция на гл.ас. д–р Д. Георгиева 

следва да бъде отбелязано и участието й в научно – изследователски, 

образователни, научно – приложни и бизнес проекти с университетско,  

национално и международно значение.  

 

6. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

В комплекта от материали, приложени от гл.ас. д-р Д. Георгиева за 

целите на конкурса и за оценка от журито, са посочени научни и научно-

приложни приноси в три направления, които не повтарят научните и 

научно-приложните й приноси, представени за присъждането й на 

образователната и научна степен „доктор“ (съгласно авторска справка, 

предоставена от МВБУ). 

Внимателното  проучване на посочените по-горе публикации ми дава 

основание да приема, че маркираните в три пункта научни и научно-

приложни приноси действително се съдържат в творчеството на 

кандидатката. Те са точно и вярно формулирани.  

От рецензията изключвам един от пунктовете „Заетост на жените в 

горския сектор в България и неговата конкурентоспособност“ защото 

проблематиката и формулираните приносни моменти са в обхвата на ПН 

3.8. Икономика, но не касаят пряко научната специалност  

„Счетоводство“.    

Обобщено изразено, гл.ас. д-р Д. Георгиева, в резултат на 

монографичните изследвания и в преобладаващата част от другото й 

научно творчество, е постигнала резултати, които могат да бъдат 

представени в следните основни групи: обогатяване на теоретичните 

постановки за счетоводната политика в контекста на организацията на 

счетоводството на ЮЛНЦ; изследване и анализ на нормативно- 

приложните проблеми по отношение на дейността на ЮЛНЦ и 

разработване на модел за счетоводна политика на сдружение; 

емпирични изследвания и анализи за обучението и стила на учене на 

студентите от счетоводните специалности на МВБУ.   

 В специална справка към документацията по конкурса са посочени  

осем цитирания от научни трудове на гл.ас. д-р Даниела Венциславова 
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Георгиева в публикации на други автори от България. Това свидетелства 

за признание и разпознаваемост в научните среди на кандидата в конкурса 

за доцент.  

 

7. Критични бележки и препоръки 

 Проучването на публикациите на гл.ас. д-р Даниела Венциславова 

Георгиева  ми дава основание за три  препоръки в бъдещата й творческа 

дейност като учен: 

 да задълбочи изследванията на теоретичните основи на 

счетоводството и поставянето им на по-широка методологична база, 

включително и при обособяването на различни клонове и 

направления на счетоводната наука; 

 да продължи и да разшири своите изследвания в областта на 

счетоводните аспекти на иновационната дейност на отчетните 

единици; 

 да разшири своите изследвания в областта на възможностите за 

бюджетиране на дейността на ЮЛНЦ. 

 

8. Заключение 

 Изложеното по-горе дава основание за заключението, че кандидатът 

по обявения от МВБУ конкурс за  „доцент“  е изпълнила изискванията 

на чл.24 от Закона за развитието на академичния състав в Република 

България  и на чл.53 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. 

 Предлагам на членовете на почитаемото Научно жури, формирано 

съгласно Заповед  № 79/29.03.2019 г. на Ректора на МВБУ, да гласуват за 

даване на академичната длъжност „доцент“ в област на висшето 

образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално 

направление 3.8 „Икономика (Счетоводство)“ на гл. ас. д-р Даниела 

Венциславова Георгиева. 

 

София,     РЕЦЕНЗЕНТ: 

10.05.2019 г.    (проф. д-р Р. Пожаревска) 

 


