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  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

   

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

От: проф. д-р Николай Христов Щерев, УНСС- София 

 Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление; 3.8. Организация и 

управление на производството 

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

стопански и правни науки“, Професионално направление 3.8. 

„Икономика (Счетоводство)“ в МБВУ-Ботевград. 

 

1. Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на МВБУ-Ботевград съгласно Решение на АС от 

27 Март.2019г. Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед 

№79/29.03.2019г. на Ректора на МВБУ. 

 

2. Кратка информация за кандидатите в конкурса 

В конкурса има един единствен участник: главен асистент д-р Даниела 

Венциславова Георгиева, Международно Висше Бизнес Училище - Ботевград. 

 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

От представената справка за изпълнение на минималните Национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ могат да се направят 

следните обобщения: 

 Справката е коректно направена и отразява основни научни постижения 

(публикувани книги, студии, статии и доклади от конференции, и цитирания 

на научните публикации) на кандидата за ДОЦЕНТ на МВБУ. 

 Изпълнени са всички минимални изисквания, вкл.: 

o Кандидатът има придобита ОНС „доктор“ в МВБУ през 2015г. 

o Кандидатът има публикувана монография по темата на конкурса за 

ДОЦЕНТ, рецензирана от 4-ма рецензента през 2018г. 

o Кандидатът участва в конкурса с 3 студии, 4 статии и 13 доклада, 

които формират 210 точки (минимален брой 200 т. според Правилник 

за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България 

o Кандидатът е посочил 6 цитата в индексирани и реферирани 

публикации, които формират 55 точки (минимален брой 50т. според 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България) 
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4. Оценка на учебно-преподавателската дейност за всеки кандидат поотделно 

Кандидатът за академичната длъжност ДОЦЕНТ: д-р Даниела Венциславова 

Георгиева е назначена за главен асистент през 2015г. в МБВУ като за периода 2015-

2019г. е водила лекционни курсове по следните дисциплини: 

o Управленско счетоводство, 

o Счетоводна политика 

o Счетоводство на ЮЛ 

o Счетоводно отчитане на разходите по иновационни проекти 

Общо като главен асистент има отчетени 988 учебни часа аудиторна заетост 

В допълнение, като хоноруван преподавател е провела 210 аудиторни часа по 

дисциплините: Управленско счетоводство, Счетоводна политика и Управление на 

иновациите 

Кандидатът е провел и 2 курса на английски език по 8 часа. 

 

5. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации 

Кандидатът за академичната длъжност ДОЦЕНТ: д-р Даниела Венциславова 

Георгиева, участва в конкурса с 22 публикации, вкл. 1 монография по конкурса, 1 

участие в колективна монография, 3 студии, 4 статии и 13 доклада. Публикациите са: 

17 на български език и 5 на английски език. 

Основните направления на изследователската и публикационната дейност на д-

р Георгиева могат да се сведат до следните изследователски полета: 

 Счетоводство и Счетоводна политика, вкл. на ЮЛНЦ 

 Иновации и иновационна политика, вкл. ПЧП като средство за финансиране на 

иновационни проекти 

 Атрактивност на горския сектор и жените в горското стопанство. 

 

В тематичната област на конкурса за ДОЦЕНТ: Счетоводство попадат 

изследователски интереси, свързани с: 

 Теоретични и приложни аспекти на счетоводната отчетност на стопанските 

предприятия; 

 Приложни аспекти на: 

o Счетоводна политика за НИРД и отчитане на НДА на стопанските 

предприятия; 

o Счетоводна политика и отчитане на ДМА и НДА на нестопанските 

предприятия; 

 Обучение на студенти по Счетоводство, вкл. необходими компетенции и 

стилове на обучение по Счетоводство 

 

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

кандидатите 

Оценката на основните научни и научно-приложни приноси на кандидата за 

академичната длъжност ДОЦЕНТ на МВБУ е направена въз основа на предоставени за 

участие в конкурса монографичен труд: Счетоводна политика на юридически лица с 

нестопанска цел – теория и практика. 

Монографията представлява завършено авторско произведение, което 

разглежда актуалните въпроси по дефиниране на правилата за представяне на данни от 
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счетоводната система на нестопанската организация като ключов фактор за 

разработването, а от там и за разбирането на финансовите отчети на този тип 

нестопански субекти. Основен обект на теоретично и приложно изучаване е 

счетоводната политика на юридическите лица с нестопанска цел в България, а предмет 

на монографичното изследване са външните фактори на икономическата реалност, 

които оказват проявление при изграждане на модел на счетоводна политика на този 

тип организации. 

Основните РЕЗУЛТАТИ, постигнати в монографията са: 

 Очертани са основните ползватели на данни от счетоводната политика 

 Изследвани са структурата и съдържанието на някои от предложените в 

счетоводната теория модели на счетоводна политика на нефинансово 

предприятие 

 Определено е текущото икономическо състояние на страната и обществените 

нагласи като фактори за разработване на счетоводна политика 

 Изведени са спецификите на юридическите лица с нестопанска цел от гледна 

точка на правната и счетоводна законодателна рамка 

 Проведен е емпиричен анализ на оповестени счетоводни политика на 

сдружения, извършващи дейност на територията на Р България 

 Очертани са вижданията на ползвателите на счетоводна политика на сдружения 

 Предложен е модел на счетоводна политика на сдружение, съобразен с 

анализираните външни фактори, нормативни изисквания и потребителски 

нагласи. 

 

Основните ПРИНОСНИ МОМЕНТИ на монографичното изследване се 

систематизират до следните: 

 Приноси с теоретичен и теоретико-методически характер: 

o Предложено е разширяване на понятието „счетоводна политика“, 

свързано с информацията, влияние на средата и характеристиките на 

организацията 

o Проведен е анализ на съществуващата нормативна счетоводна база за 

регулиране на ЮЛНС в България и са идентифицирани проблемните 

полета при разработване на модел на счетоводна политика за ЮЛНЦ 

 Приноси с приложен характер: 

o Предложен е модел на счетоводна политика за ЮЛНЦ, основан на 

разширените изисквания към понятието за счетоводна политика. 

o Проведен е анализ на текущото състояние на средата в България, 

оказващо въздействие при избора на счетоводна политики. 

o Проведен е анализ на изискванията към компетенциите на 

счетоводителите и на стиловете на обучение по Счетоводство. 

 

7. Основни критични бележки и препоръки към всеки кандидат поотделно 

По същество научните и творчески резултати на кандидата за академичната 

длъжност ДОЦЕНТ отговарят на направлението на конкурса. Независимо, че към 

отделни елементи от представената за рецензиране научна продукция на кандидата 

могат да бъдат отправени частични критики и бележки, считам, че като цяло към 

кандидата не могат да се отправят значими критични бележки и препоръки. 
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8. Заключение 

Съобразно горното давам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на единствения 

кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ по 

Професионално направление 3.8. „Икономика (Счетоводство)“ в МБВУ-Ботевград и 

препоръчам на членовете на научното жури да подкрепят избора на Даниела 

Венциславова Георгиева за академичната длъжност „доцент“ по Професионално 

направление 3.8. „Икономика (Счетоводство)“.  

 

 

 

 

13 Май.2019г / София    Подпис: ……………………………… 

 /проф.д-р Николай Щерев/ 

 

 


