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  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

   

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
От: проф. д-р Снежана Александрова Башева, 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 
Съгласно Решение на АС № 11/ 18.07.2018 за нуждите на 

Международното висше бизнес училище - Ботевград,  е обявен  конкурс за 
„Доцент“. В състава на научното жури по конкурса участвам, като член на 
научното жури,съгласно Заповед  № 79/29.03.2019 г. на Ректора на МВБУ. 

 
2. Информация за кандидатите в конкурса 

 В обявения конкурс единствен участник  е гл. ас. д-р Даниела 
Венциславова Георгиева.  

Съгласно предоставената информация  в документите по конкурса , гл. 
ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева през  2011 г. придобива 
образователно-квалификационната степен “Магистър” в МВБУ . 

 През 2015 г. гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева  придобива 
образователна и научна степен “доктор”, професионално направление 3.8. 
„Икономика и управление“, по научната специалност 05.02.18 „Икономика и 
управление (по отрасли)“.     

В Международното висше бизнес училище – Ботевград гл. ас. д-р 
Даниела Венциславова Георгиева  първоначално работи на граждански 
договор, а от месец октомври  2015 г. е назначена като редовен преподавател 
с  трудов  договор. През академичната 2014/2015 г. е била хоноруван 
преподавател в МВБУ. 

Гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева  заема академичната 
длъжност  „главен асистент „ в МВБУ от 30.07.2015 г. 
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Кандидатът  участва в редица професионални сдружения и  формации. 
По конкретно тя е член  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 ; Института на професионалните счетоводители в 
България и председател на Редакционния съвет; Research excellence network, 
Lithuania; зам. председател на сдружение „Инициативи за общностна 
интеграция“. 

Гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева участва активно  в 
административния живот 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. 

Отличната теоретична подготовка на гл. ас. д-р Даниела Венциславова 
Георгиева й  дава възможност  не само да участва в престижни научни 
форуми,но  и да печели награди. Тя е  финалист с проектна идея на тема 
„Make it visible“ в състезание „Иновации в действие“ , а също така през 2018 
г. печели  първо място на национално ниво, в международно състезание на 
Konica Minolta, с иновативна проектна идея под наименование „Doctrina“. 

 
3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност 
 За участие в конкурса гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева 
представя  един брой  монография, един брой учебник , глава в колективна 
монография, три броя  научни студии, четири  броя  научни статии и 
тринадесет   броя научни доклади.   

В таблица 1 е направена рекапитулация на представените материали 
по конкурса. 
Таблица 1 

№ 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 други специализирани 
индексирани научни списания 

2 18  

 б/ публикувани в научни списания с 2 27  
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редколегия 

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 83  

 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 

 

От представените материали по конкурса е видно ,че  преобладаващата 
част  от публикациите на кандидата е посветена на проблематика с научно 
приложен характер. Над 70% от публикациите имат такова естество. 

Особено добро впечатление правят идеите и постановките  изложени 
от гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева в нейния монографичен труд. В 
него по  оригинален начин  тя  представя своите виждания за една малко 
изследвана област.   

Много добро впечатление прави и нейното участие с публикация  в 
специализирано научно издание, индексирано в Scopus.  

 Гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева има участие и в научни 
проекти. По конкретно тя участва в: 

-   един университетски проект ; 

-   два броя  национални проекта  и;   

-   четири броя международни.  

 
 Кандидатката  - гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева 
отговаря напълно на задължителните условия, предвидени в чл.29 от 

ЗРАСРБ.  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 

 През периода 2015- март 2019 г. гл. ас. д-р Д. Георгиева има отработени 
988 академични часа (справка с изх. № 171/26.10.2018 г. на МВБУ). Тя  води 
учебни занятия по счетоводните дисциплини „Счетоводна политика“, 
“Управленско счетоводство“, “Счетоводно отчитане на разходите по 
иновационни проекти“, “Счетоводство на ЮЛНСД“. 
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Гл. ас. д-р Д. Георгиева участва в държавни изпити и е научен 
ръководител на 16 магистърски тези. 

Може да обобщим,че са  изпълнени  изискванията на чл.24 (1) от 
Закона за развитието на академичния състав в Република България. 

 
5. Обща характеристика на представените научни 

публикации 
От представените материали по конкурса  е видно,че гл. ас. д-р Д. 

Георгиева работи по три основни направления.  
Първото направление се отнася до изследване на проблемни въпроси 

свързани с иновационната дейност на предприятията. Второто направление 
е насочено към проучване на теоретико-приложните проблеми свързани с 
организацията на счетоводството на ЮЛНСД. Третото направление се 
отнася до обучението по счетоводство и неговите  образователни аспекти. 

 В заключение може да се обобщи, че  кандидатката  гл.ас. д-р Д. 
Георгиева участва в конкурса  с достатъчна  по обем и разнообразна  
научна продукция, която по вид и съдържание съответства на 
тематиката на  обявения конкурс .  

6. Оценка на научните и научно-приложни приноси 
В материалите за целите на конкурса , са посочени научни и научно-

приложни приноси в няколко направления, които не повтарят научните и 
научно-приложните приноси на кандидата, представени за присъждането на 
образователната и научна степен „доктор“ на гл. ас.д-р Д.Георгиева. 
(съгласно авторска справка, предоставена от МВБУ). 

Напълно приемам обозначените и изведени приноси от 
кандидата Същите са точно и ясно формулирани. 

Приносите с научен и научно приложен характер се отнасят до: 
изследване и обогатяване на теоретичните постановки за счетоводната 
политика и  организацията на счетоводството на  ЮЛНСД; изследване и 
анализ на нормативно- приложните проблеми по отношение на дейността 
на ЮЛНСД 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  справка към документацията по конкурса са посочени  осем 
цитирания от научни трудове на гл.ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева в 
публикации на други автори от България. Това е доказателство,че нейните 
разработки имат признание и са разпознаваеми в научните среди.  
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7. Критични бележки и препоръки 
 Към гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева имам единствена 
препоръка, а именно да разшири своите изследвания в областта на 
счетоводните аспекти на иновационната дейност на  предприятията. 

Нямам критични бележки. 

 
8. Заключение 

 Изложеното по-горе дава основание за заключението, че кандидатката 
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,     : 

10.05.2019 г.    (проф. д-р Снежана Башева) 

 


