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ССТТААННООВВИИЩЩЕЕ  

  

Относно: дисертационния труд на ВАЛЕНТИНА ЗЛАТАНОВА 

СЕМЕРДЖИЕВА на тема „Усъвършенстване на счетоводния 

мениджмънт в университетските болници – предпоставка за 

финансовата им стабилизация” за присъждане на научната и 

образователна степен „доктор” по професионално направление 3.7 

Администрация и управление, докторска програма „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство” 

 

Автор на становището: доц. д-р Надежда Георгиева Благоева, 

назначена за член на научното жури съгласно заповед на Ректора на 

ВСУ „Черноризец Храбър” № 2763/24.09.2013  

 

Дисертационният труд на докторантката Валентина Семерджиева 

е посветен на един изключително сложен и комплексен проблем с 

огромна социална значимост. Умело подбраният предмет на 

изследването, а именно университетските болници, позволява още по-

категорично на докторантката да дефинира многобройните проблеми, 

произтичащи от преплитащите се функции в дейността на лечебните 

заведения – търговска, медицинска и социална. В научната литература 

са налице наистина малко подобни изследвания, в които е направена 

така необходимата връзка между спецификата на здравния 

мениджмънт и възможностите на финансово-счетоводната отчетност за 

неговото усъвършенстване.  

Това, което подчертава качествата на дисертационния труд, е 

неговата интердисциплинарност с ярко подчертан практико-приложен 
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характер, където се съчетават особеностите на счетоводството, 

общоикономическите проблеми и спецификата на здравния 

мениджмънт. Изучените над 150 литературни източника, както 

български, така и чуждестранни, показват добро познаване на научната 

литература в съответната област. В последствие посочените автори са 

добросъвестно цитирани.  

В последователния ход на своето изследване докторантката умело 

използва система от редица методи, с които категорично доказва своята 

авторова теза, че усъвършенстването на счетоводния мениджмънт в 

лечебните заведения се превръща в подходящ инструмент за 

стабилизиране финансовото състояние на болниците.  

В теоретичната част на дисертационния труд е разгледана 

спецификата на счетоводната отчетност като източник на информация 

за управлението. Големият брой проучени и анализирани литературни 

източници е позволил на авторката да разкрие и дефинира 

неразработени проблеми в счетоводната наука, което е значим 

приносен момент в дисертационния труд. Получените резултати и 

изводи в последствие са интерпретирани спрямо особеностите на 

счетоводния мениджмънт в лечебните заведения. Специално внимание 

заслужава предложението на докторантката за възприемане на единни 

правила за счетоводната политика на лечебните заведения и дори 

въвеждане на специален счетоводен стандарт подобно на практиката в 

други отрасли. Редицата проблеми в дейността на тези дружества са 

обвързани с липсата на реално изчисляване себестойността на 

болничните услуги, а не по цени на НЗОК, каквато е практиката в 

момента. В този аспект интерес представлява предложението на 

авторката за изчисляване стойността на лечението на пациентите чрез 
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периферен на счетоводната система софтуер. Сериозен принос с 

практико-приложен характер е фактът, че направеното предложение е 

вече апробирано в клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Свети 

Георги” със съответните положителни резултати.  

Друга положителна страна в изследването е предложения от 

авторката усъвършенстван модел на ГФО на болниците, който да 

включва допълнителни елементи, обвързани със спецификата и 

проблемните за дейността на лечебните заведения показатели.  

В емпиричната част на изследването особено ярко проличават 

уменията на докторантката за обработка и критичен анализ на данни. В 

този процес тя е подпомогната от една страна от работата си като 

икономист в редица големи дружества, включително и болнични, а от 

друга страна – като утвърден преподавател, автор на два учебника.   

Докторантката има общо четири самостоятелни научни 

публикации, свързани с тематиката на дисертационния труд, една от 

които е в чужбина.  

Авторефератът отразява обективно и точно съдържанието на 

дисертационния труд. Дефинираните приносни моменти са коректно 

формулирани и правилно отразяват резултатите, получени в хода на 

цялостното изследване.   

 

В заключение считам, че представеният за разглеждане 

дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на счетоводния 

мениджмънт в университетските болници – предпоставка за 

финансовата им стабилизация” е изцяло в завършен вид и има характер 

на сериозно и задълбочено научно изследване. Дисертацията съдържа 

приноси, които обогатяват съществуващите знания и намират 
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приложение в практиката, като отговаря на изискванията на  ЗРАС и 

правилника за неговото приложение.   

Посоченото по-горе ми дава основание с убеденост да препоръчам 

на уважаемите членове на Научното жури да гласуват за присъждане 

на научната и образователна степен „доктор” по професионално 

направление 3.7 Администрация и управление, докторска програма 

„Организация и управление извън сферата на материалното 

производство” на докторантката ВАЛЕНТИНА ЗЛАТАНОВА 

СЕМЕРДЖИЕВА. 

 

 

 

 

11.10.2013 год.  член на научното жури: …………… ………….  

(доц. д-р Надежда Благоева) 


