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кандидат   доцент на ВСУ  д-р Виктория Иванова, 

 

 Единственият кандидатът по обявения конкурс д-р Виктория 

Иванова е родена на 22.06.1949 г.в гр.София.Завършила е Киевския 

държавен университет през 1973 г.със специалност “Икономическа 

кибернетика”към факултета по кибернетика. През 1980 г. получава 

научната степен “доктор”/ кандидат на икономическите науки /.Темата на 

докторската дисертация е: ”Прогнозиране на икономическите показатели 

за развитие на НРБългария с използване на иконометрични модели”по 

шифър 08.00.13 – Приложение на математическите методи в 

икономическите изследвания, икономиката и управлението на народното 

стопанство и неговите отрасли. 

 Професионалната кариера на д-р Виктория Иванова от 1998 г.е 

изцяло във ВСУ “Ч.Храбър”, където и е присъдено научното звание “ 

доцент на ВСУ” 

 

Учебно – преподавателска дейност 

 

 Д-р Виктория Иванова има преподавателски стаж над 15 години. 

 От 1998 година води лекционни курсове в бакалавърска и 

магистърска степен на ВСУ “Ч.Храбър”по “Корпоративни финанси”, 

“Публични финанси”,”Международни финанси”,”Бюджетно и данъчно 

управление”.Има натовареност над изисквания норматив от 360 часа като 

за значителна част от периода 1999 – 2011 г.преподавателската дейност на 

кандидата за доцент е над 1000 академични часа. 

Специалностите, в които тя преподава посочените дисциплини, са  

“МИО” , “Международен маркетинг” , “Финанси и счетоводство”. 



 В качеството си на преподавател д-р В.Иванова показва добри 

теоретични познания по проблематиката, включена в преподаваните 

дисциплини, опит, добросъвестност и висока дисциплина. Има позитивна 

нагласа за прилагането на активните методи  и достижения на 

европейските страни в образователната и научната практика.по този начин 

тя съдейства за формирането на съвременно мислене в студентите по 

проблемите на финансирането както на публичния, така и на частния 

сектор. Тя е една от първите преподаватели, предложили материали за 

дистанционно обучение. Положителната оценка за преподавателската 

дейност на д-р В.Иванова се подкрепя и от резултатите от редовно 

организираните анкети сред студентите.  

 

 

Научноизследователска дейност 

  

 Публикациите и научните трудове на д-р В.Иванова са 

съсредоточени в следните области: 

- механизми за оценка на инвестиционни проекти в публичния и 

частния сектор и оценка на риска и възвращаемостта при 

инвестирането; 

- проблеми на финансовата дейност в областта на публичния сектор 

през призмата на удовлетворяване на потребителските интереси и 

ефекта от направените стопански разходи; 

- икономически и социални критерии за оценка на публични 

инвестиционни проекти, свързани с вземането на решения за   

инвестиции в тях; 

- проблеми при прилагането на метода “разходи – ползи”/ Cost 

Benefit Analyse /в практиката за оценка на рационалността на 

публичните проекти с дългосрочен характер на въздействие в 

условията на бюджетни ограничения на публичните средства; 

- приложение на принципите на времевата стойност на парите при 

капиталовото бюджетиране и съвременните методи за определяне 

ефективността на инвестиционните проекти;  

- методи за определяне стойността на различните капиталови и 

дългови ценни книжа – акции, облигации, хибридни ценни книжа 

и др. 

- анализ на съвременното състояние и перспективите за развитие на 

българския капиталов пазар; 

- особености на приемане на инвестиционни решения на пазара на 

ценни книжа при наличието на висока неопределеност и риск 

- анализ на взаимовръзката между избора на капиталова структура, 

решенията за дивидентни плащания и цената на корпоративния 

капитал; 



 

 

Представените за рецензиране трудове се разпределят по следния 

начин: 4 участия в колективна монография и самостоятелни студии, 

1 научна статия, 1 учебно помагало, 5 доклада на научни 

конференции в България и в чужбина, 3 други публикации / без 

декларации за съавторство / в чужбина. Освен представените за 

рецензиране научни публикации д-р В.Иванова е приложила и 

списък с 9 научно – приложни разработки и участие в проекти. 

  Преобладаващият брой научни публикации са свързани със 

съвременния инструментариум на модерната финансова  учебна 

дисциплина – корпоративни финанси. Доказано е същностно 

познаване на въпросите и умение за тяхното синтезирано изложение. 

Разглежданият материал е представен по сполучлив начин в рамките 

на едно учебно помагало. 

  Представените доклади на научни конференции отговарят на 

академичните изисквания и разкриват потенциала на участничката в 

конкурса  от научно – изследователски методи и актуални знания по 

модерните направления на съвременния финансов анализ. 

  Основните научни резултати и приноси на д-р В.Иванова са 

свързани с изследването на моделите за корпоративно поведение при 

избор на капиталова структура. Обсъждат се различни гледни точки, 

изразявани от поддръжниците на отделните теоретични модели за 

дивидентната политика, а също и различията във финансовите 

механизми за набиране на собствен и заемен капитал между 

развитите и нововъзникващите пазари. Важно място заема и 

анализът на рисковете и проблемите на инвестирането в различни 

финансови инструменти в условията на финансова криза, когато не 

може да бъде избегната опасността  от фалит или влошаване на 

финансовите показатели на публичните дружества. 

 

 

Критични бележки  

 

 Би било целесъобразно в бъдещата си работа д-р В.Иванова да 

концентрира своето внимание върху обхванатите и анализирани от 

нея проблеми на корпоративния капитал и съвременния финансов 

анализ като ги представи в рамките на учебник, съобразен с 

изискванията на академичното преподаване и финансовата практика. 

Възможно и полезно д-р В.Иванова да постигне още по-висока 

степен на „интернационализация” на преподавания материал в 

осигуряваните от нея учебни дисциплини. 

 



 

 

 

 Заключение 

 

  Всичко казано по-горе ми позволява да подкрепя  без съмнение 

кандидатурата на д-р В.Иванова за заемане на академичната длъжност 

“доцент”.Налице е съответствие между изискванията и критериите за 

посочената академична длъжност и приведените в предшестващите редове 

оценки за цялостната й работа. 

 

Варна, 11.06.2011 г.                      Проф. д-р ик.н. Л Каракашева 

 


