
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от проф. д-р Мариана Георгиева Асенова 
ръководител на катедра „Финанси” при  ВУАРР – Пловдив 

член на научното жури по конкурс  

за заемане на академичната длъжност “доцент“ 

по професионално направление 3.8. Икономика , (Счетоводство) 

 

 

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 64/03.08.2018г. за 

нуждите на МВБУ-Ботевград, като единствен кандидат участва  

гл.ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева 

 

 

1. Кратки биографични данни 

Основните изисквания към кандидата са разработени според изискванията на чл. 

24(1) на ЗРАСРБ и чл. 53(1) на ППЗРАСРБ. 

 

Гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева е родена на 22.10.1986 г. Висшето си 

образование завършва в МВБУ – Ботевград, като бакалавърската й степен е с придобита 

квалификация „счетоводител“, а магистърската – „финансист“. Същевременно работи от 

2010 до 2012 г. в „Камис КМ ООД“, гр. София като оперативен счетоводител и от 2012 

до 2015 г. в ЕТ „Росица Георгиева – Даниверс“, гр. София като счетоводител. Това до 

голяма степен предопределя и следващата стъпка в кариерата на Георгиева, а именно 

зачисляването й през 2011 г. в докторантура в МВБУ, където преподавателите са с 

отлични впечатления от подготовката и умението й да интерпретира и анализира 

икономическите и счетоводни проблеми. В тригодишния срок тя разработва и защитава 

през 2015 г. дисертационен труд на тема: „Оптимално управление на разходите за НИРД 

съгласно изискванията на рамковите програми на Европейския съюз“. 
Гл. ас. д-р Даниела Георгиева изпълнява нормативните изисквания за заемане на 

академичната длъжност “доцент” относно придобита ОНС “Доктор” и заемане на 

академичната длъжност “асистент” и “главен асистент”. В МВБУ- Ботевград започва 

нейното студентство, а след това и академично развитие. Изключително етична, 

работоспособна, отзивчива и умееща да работи в екип, Георгиева изгражда и развива 

своите преподавателски и изследователски умения като участва в многобройни научни 

форуми в страната и в чужбина, а ръководството и студентите са с отлична атестация за 

нейните преподавателски качества. Владее английски език и притежава много добра 

компютърна подготовка. 

Преподава и води семинарни упражнения по счетоводни дисциплини – Счетоводна 

политика, Управленско счетоводство, Счетоводство на юридическите лица с 

нестопанска дейност, Счетоводно отчитане на разходите по иновационни проекти и др.  

Друго абсолютно необходимо изискване за участие в конкурса е наличието на 

публикуван самостоятелен монографичен труд. Тя представя своята самостоятелна 

монография. “ Счетоводна политика на юридически лица с нестопанска цел – теория и 

практика, МВБУ, Ботевград, 2018, стр. 168, ISBN 978-954-9432-80-0 

Следователно, кандидатът в конкурса за доцент – гл. ас. д-р Даниела Георгиева 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ. Тя има докторска степен, работи в академичните 

среди и е гл. асистент, има представен основен монографичен труд по специалността. 



 

2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът гл. ас. д-р Даниела Георгиева участва в конкурса със следния брой 

публикации: 

 Монографии - 1 самостоятелна и 1 участие в колективна монография; 

 Студии – 3 броя; 

 Статии – 3 броя и 1 статия от участие по проект; 

 Учебници -  1 броя; 

 Научни доклади - 13 броя;  

 

В конкурса за доцент кандидатът участва с 23 научни разработки. Най-значителен 

е самостоятелният монографичен труд, който е уникален с това, че съчетава в себе си 

счетоводната банкова теория и практиката в областта на юридически лица с нестопанска 

цел. 

 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(известни цитирания) 

Публикациите на автора, участията в редица научни форуми доказват, че е известен 

в научните среди. В конкурса за доцент гл. ас. д-р Георгиева е представила списък с 

цитиранията, в който са посочени 8 бр. цитирания на нейни публикации в страната и в 

чужбина. Предполага се в бъдеще тези цитирания да бъдат по-многобройни, имайки 

предвид, че д-р Георгиева в последните години публикува по-активно в списания, които 

са реферирани и с огромен брой читатели в мрежата. 

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност  
Изискванията към учебната и преподавателска дейност на кандидата са 

разработени според изискванията на чл. 27(4) на ЗРАСРБ и чл. 57а (2) т.1 на 

ППЗРАСРБ. 

Предоставените документи и надлежно заверени справки от МВБУ за 

извършените дейности в учебната и преподавателската дейност на кандидата са 

доказателство въз основа на което може да се направят изводи за неговата учебно-

преподавателска дейност и за това, че той участва легитимно в обявения конкурс. 

Количествените и качествени изисквания за учебно-преподавателската дейност 

на гл. ас. д-р Георгиева могат да се представят в следните насоки: 

1. Учебна натовареност 

От справките е видно, че в количествен аспект кандидатът има необходимата 

аудиторна и извънаудиторна натовареност. В качествен аспект учебната натовареност 

може да се оцени на базата на портфолиото от преподавани дисциплини и ръководени и 

рецензирани магистърски проекти. Представената справка показва, че гл. ас. д-р Даниела 

Георгиева преподава  стратегическите дисциплини: Счетоводна политика, Управленско 

счетоводство, както и по-новата Счетоводство на юридическите лица с нестопанска 

дейност, която е изградена на базата на нейните научни дирения, отразени в 

хабилитационния труд. 

2. Дейност, извън преките преподавателски ангажименти 

 Видно е, че кандидатът има доста ангажименти, извън преките преподавателски 

задължения. Тя е Председател на Редакционния съвет на Института на професионалните 

счетоводители в България. Участвала е в 8 проекта, от които 3 международни. 

Съставител на студентска научноизследователска поредица от студентски конференции 

на МВБУ. Била е научен ръководител и рецензент на магистърски проекти.  



3. Разработени и публикувани учебни материали 

В областта на учебно-преподавателската дейност е предоставен само един 

учебник, който почти дублира наименованието на хабилитационния труд. В тази насока 

кандидатът се нуждае от по-висока активност. Действително в последните години 

учебните материали са качени електронно в платформата, но те също са обект на 

авторско право и могат да получат ISBN от училището. Отдавам също така по-слабата 

публикационна дейност в областта на учебниците с факта, че кандидатът е била гл. ас. и 

не е имала право да води курсове в магистърска степен. 

4. Работа със студентите и докторантите 

Гл. ас. д-р Даниела Георгиева е любим преподавател и това личи от анкетите, 

провеждани със студентите и отзивите на колегите й за нейната работа. Аз също съм 

преподавала и работила с нея и мога да потвърдя, че именно нейната ерудиция, 

отзивчивост, компетентност и стремеж да съчетава теорията с практиката я превръщат в 

един от предпочитаните преподаватели от студентите.  

 

4.2. Научна и научно приложна дейност 

Изискванията към научната и изследователската дейност на кандидата са 

разработени според изискванията на чл. 27(4) т.2 на ЗРАСРБ и чл. 57а (2) т.2 на 

ППЗРАСРБ. 

За рецензиране в рамките на конкурса кандидатът гл. ас. д-р Георгиева е 

представила 23 броя публикации. От тях: 

 
Вид на публикациите В страната В чужбина общо 

Самостоя- 

телни 

В 

съавторство 

Самостоя- 

телни 

В 

съавторство 

монографии 1   1   2 

студии 3      3 

статии 3  1    4 

научни доклади 7 1 4 1   13 

учебници и учебни 

пособия 

1      1 

ОБЩО 15 2 5 1 23 

 

Всички представени за рецензиране публикации са направени след защитата на 

дисертацията. Кандидатът има задължителната самостоятелна монография както и 

участие в съавторство с глава в колективна монография, публикувана на английски език 

в чужбина.  От останалите 22 публикации  преобладават докладите – 13 бр., от които 8 

са публикувани на конференции в страната на български език, а останалите 5 са в 

чужбина. Два от докладите са в съавторство и 3 са публикувани на английски език. Прави 

впечатление, че два от докладите са индексирани и с импакт фактор в Реферирано в 

EBSCO Publishing. Индексирано в Global impact factor 1.322, както и в Russian Science 

Citation Index on Web of Science (RSCI) и Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH). Като 

количество не са много студиите и статиите – съответно 3 и 4 на брой. Една от статиите 

е на английски език и е публикувана в чужбина. Както изтъкнах по-горе много 

символично е участието й с учебници и учебни материали – само 1 брой.  

Прегледа на публикациите показва, че кандидатът отговаря на количествените 

изисквания на МВБУ за участие в конкурс за доцент. Д-р Георгиева познава в детайли 

изследваните области и теоретичните постановки са подплатени с изследвания, 

доказващи съответните тези.  

  

5. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 



Научни постижения с характер на приноси могат да се търсят на първо място в 

монографичния труд, а след това и в статиите и научните доклади, представени от 

кандидата. 

Приемам направените от автора обосновки на приносите в представените 

публикации. 

В хабилитационния труд на тема “ Счетоводна политика на юридически лица с 

нестопанска цел – теория и практика, МВБУ, Ботевград, 2018, стр. 168, ISBN 978-954-

9432-80-0 се открояват следните по-важни приноси с научен и практико-приложен 

характер: 

 Направен е пълен обзор на мненията на редица автори, работещи в областта 

на счетоводната политика. Изведено е и е анализирано самостоятелно 

определение на понятието „счетоводна политика“; 

 Идентифицирани са основните видове юридически лица с нестопанска цел 

като класификацията е допълнена с нови видове, изследвани на базата на три 

фактора – характера на извършваните дейности и задачи, срока на учредяване 

и органите на управление; 

 Разработен е модел на счетоводна политика на юридическо лице с нестопанска 

цел на основата на изследване на икономическото състояние на страната; 

 Предложен е модел на счетоводна политика на сдружение, изготвен на базата 

на анализ и обосновка на влиянието на: външните фактори на икономическата 

среда, правните фактори, потребителските нагласи и информационно-

икономическите потребности. Много ценен е емпиричния анализ на тези 

фактори и изводите, които се правят. 

 

В останалите публикации могат в много синтезиран вид да се откроят следните 

моменти с характер на приноси: 

 анализа на възможността за използване на интерактивните методи на 

обучение в счетоводните дисциплини, на база стила на учене на обучаемия, 

определен чрез използване на модела на Колб. / в публикацията: Георгиева, 

Д. (2016). Възможности за използване на интерактивни методи на 

обучение по счетоводните дисциплини, преподавани във висшите учебни 

заведения, Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и 

добри практики, изд. МВБУ, Ботевград, с. 488-499, (стр. 12), ISBN 978-954-

9432-70-1 CD/ 

 синтезирането и характеризирането на различни виждания по повод 

притежаваните от счетоводителите вербални (писмени и устни) 

комуникационни умения, както и извеждане на приоритетно използваните 

форми за комуникация от страна на счетоводния персонал. / в публикацията: 

Георгиева, Д. (2017). Вербалната комуникация, като част от ключовите 

компетенции на счетоводителите в България, изд. За буквите – О 

писменехь, Сърбия, с. 292-303, (стр. 12), ISSN 2534-9430/ 

 

5. Критични бележки 

Нямам критични бележки, а по-скоро препоръки към автора. 

1. Предлагам в бъдеще д-р Георгиева да издаде на учебници по водените от 

нея курсове по счетоводство, тъй като те могат да служат не само на 



студентите, но и на хора от практиката. Така се повишава също известността 

на автора. 

2. В представените публикации по обявения конкурс има и такива, които не са 

със счетоводен характер. В това няма нищо лошо, тъй като конкурсът е в 

професионално направление „Икономика“. Би могло обаче интересът към 

проблематика като: заетост на жените в определени сектори или 

конкурентноспособност на фирми и т.н. да се обвърже и със счетоводен 

проблем. Така публикацията ще има дуален характер и ще е много полезна 

за практиката. 

 

6. Лични впечатления 

Познавам гл. ас. д-р Даниела Георгиева от студентските й години и съм работила 

след това с нея като колега в МВБУ. Тя притежава високи морални и научни качества и 

заслужава доверието и обичта на студентите и колегите си. 

 

7. Заключение: 

Представените за рецензиране публикации са полезни както за науката, така 

също и за практиката. Предложената кандидатура отговаря на изисквания на 

ЗРАС в Република България и Правилника за неговото прилагане.  

Това ми дава основание да гласувам с „ДА“ и предлагам на почитаемите 

членове на научното жури да изберат гл. ас. д-р  Даниела Венциславова Георгиева 

за „доцент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство ) за 

нуждите на Международно висше бизнес училище - Ботевград 

 

 

 

 

11.04.2019 г.          Член на научното жури:  

 

                               (Проф. д-р Мариана Г. Асенова) 

 


