
 

 

  

  МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ 
   

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

От: доц. д-р Цветан Георгиев Цветков, Международно Висше бизнес училище 

 Професионално направление Икономика (Иновации и управление на 

инвестициите в отбраната и сигурността) 

Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8. Икономика 

(Счетоводство) 

 

1. Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на Международно висше бизнес училище – 

Ботевград (ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г.). Участвам в състава на научното жури по 

конкурса съгласно Заповед № 79/29.03.19 на Ректора на МВБУ. 

 

2. Кратка информация за единствения кандидат в конкурса 

Гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева, Международно Висше бизнес 

училище 

 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

3.1. Изпълнение на количествените изисквания 

Минималните изисквани точки по групи показатели за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ за професионално направление 3.8. Икономика 

според Правилника за прилагане на ЗРАСРБ са както следва: А – 50 т., В – 100 т., Г 

– 200 т., Д – 50 т. Кандидатът е публикувала научни трудове, които й осигуряват 

следния брой точки: А – 50 т., В – 100 т., Г – 210 т., Д – 55 т. Изводът ми е, че 

кандидатът изпълнява минималните национални изисквания към научната и 

преподавателската дейност на кандидатите за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ съгласно Чл. 2б на ЗРАСРБ. 

 

3.2. Изпълнение на качествените изисквания 

Считам, чу кандидатът е утвърден изследовател с приноси както в 

националното, така и в международното развитие. Пет от предложените за оценка 

публикации са на английски език. Освен с преподавателска дейност кандидатът 

активно се занимава с експертна и изследователска дейност. Участвала е като 

експерт, изследовател и ръководител на университетска работна група в осем 

изследователски проекта. Председател е на Редакционния съвет на Института на 

професионалните счетоводители в България. Съставител е на две периодични 

издания на МВБУ. Член е на Съюза на учените в България и на ръководството на 

неговата секция „Икономически науки“. Член е на института на професионалните 

счетоводители в България. Член е на Research excellence network, Lithuania. 

Считам, че кандидатът покрива качествените изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност  

Кандидатът притежава достатъчен професионален преподавателски и 

практически опит, придобит като главен асистент в Международно висше бизнес 

училище – Ботевград от 2015 година до сега. За този период е отчела 988 часа 
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аудиторна заетост. Основните дисциплини, които води пред студенти от ОКС 

“Бакалавър” и ОКС „Магистър” са: Управленско счетоводство, Счетоводна 

политика, Счетоводство на ЮЛ, Счетоводство на ЮЛНСД, Счетоводно отчитане на 

разходите по иновационни проекти. 

Завършила е ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в МВБУ, Придобила е 

образователна и научна степен “доктор”, по 05.02.18 Икономика и управление по 

отрасли. 

 

5. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации 

Кандидатът е представила за конкурса общо 23 публикации, в т.ч.: една 

монография, три студии, три статии в научни списания, една статия в сборник, 13 

доклади на научни конференции (от които пет международни), една глава от 

колективна монография, публикувана в чужбина, един учебник. Пет от 

публикациите са на английски език. Публикациите са основно самостоятелни (20 

броя), а три са с по един съавтор. Публикациите съдържат общо 702 страници. 

Научните публикации, представени от гл. ас. д-р Георгиева за конкурса са 

насочени в следните основни направления: 

Иновации, финансиране и осчетоводяване на научно-изследователската 

дейност (Публикации I1, III2, 3, 4, 5, IV 1, VI 1, V 1) 

Проблеми на жените, заети в горския сектор (Публикации I 2, III 8, VI 1). 

Счетоводство и счетоводна политика (Публикации I 3, II 1, III 6, 9, 11, 12, 13, 

IV 2, 3, V 1, VII 1). 

Публично-частно партньорство (Публикация III 1).  

Методи за обучение по счетоводство (Публикации III 7, 9). 

 

6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси 

на кандидатите 

Считам,че основните постижения на гл. ас. д-р Георгиева са научно-

приложни по характер и могат да се обобщят по следния начин: 

 I В областта на счетоводството и счетоводната политика 

1. Анализирано е понятието „счетоводна политика“, като е предложено 

разширяване на определението му. 

2. Идентифицирани са основните проблеми при разработване на модел на 

счетоводна политика, базирани на визията за полезност на документа от страна на 

управленския персонал и съставителите на счетоводната политика. 

3. Идентифицирани са фактори, оказващи въздействие при разработването 

на модел на счетоводна политика на юридическо лице с нестопанска цел. 

4. Направен е систематичен анализ на съществуващата счетоводна 

нормативна база за регулация на юридическите лица с нестопанска цел в България, 

отчитащи спецификите на дейността на тези лица. 

5. Допълнена е  класификацията на  основните видове юридически лица с 

нестопанска цел според характера на извършваните от тях дейности и задачи, срок 

на учредяване и органи на управление.  

6. Предложен е модел на счетоводна политика на сдружение, съобразен с 

анализираното влияние на външни фактори на икономическата среда, 

нормативните изисквания, потребителски нагласи и информационно-

икономическите им потребности. 

II В областта на иновациите и иновационния процес 

Добавена е нова информация за нетрадиционен източник на финансиране на 

изследователската дейност – пред-търговските обществени поръчки. 
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Идентифициран е допълнителен страничен ефект от реализацията на 

иновациите – превенция на скритата икономика. 

III В областта заетост на жените в горския сектор в България  

Идентифицирани са фактори от финансов, законодателен, образователен и 

социален характер, които оказват негативно въздействие върху заетостта на жените 

в горския сектор. 

IV В областта Емпиричен анализ на стиловете на учене на студентите от 

счетоводните специалности в МВБУ. 

Въз основа на анализ на стила на учене на студенти от счетоводните 

специалности в МВБУ са идентифицирани  предпоставки за индивидуализация и 

диференциация на обучението и постигане на качествено образование във висшите 

учебни заведения. 

 

7. Основни критични бележки и препоръки  

Имам една единствена препоръка към кандидата. Препоръчвам в бъдещите 

публикации кандидатът в още по-голяма степен да съсредоточи вниманието си не 

само върху представяне на идеите си, но и върху формулиране на ясни изводи и 

конкретни препоръки с ясни адресати. Считам, че кандидатът притежава всички 

необходими знания, умения и практически опит за това. 

 

8. Заключение 

Считам, че кандидатът отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ, на 

Правилника за неговото приложение и на специфичните изисквания на МВБУ. 

Предлагам на уважаемото научно жури да избере кандидата гл. ас. д-р Даниела 

Венциславова Георгиева за доцент по професионално направление 3.8. Икономика  

(Счетоводство). 

 

2.05.2019 г./ гр. София  Подпис: ……………………………….. 


