
С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Данчо Христов Петров 

член на Научното жури по обявен конкурс на ВСУ „Черноризец Храбър” 

за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност 

05.02.05. „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” с кандидат 

д-р Виктория Благоева Иванова 

 

Виктория Иванова притежава научната степен „доктор” въз основа 

на успешно защитен през 1980 г. дисертационен труд „Прогнозирование 

основных экономических показателей развития НРБ на основе 

эконометрических моделей”. Кандидатът притежава дългогодишен 

педагогически опит и преподавателски стаж, с което напълно 

удовлетворява изискванията на ЗРАСРБ - чл. 24, ал. 1, т.1 и т.2, както и 

Правилника за прилагането му – чл. 53, ал. 1, т.1 и т.2. 

І. Педагогическа подготовка и преподавателска дейност. 

Д-р Виктория Иванова притежава завиден опит като преподавател. 

Водила е курс лекции по дисциплините „Корпоративни финанси”, 

„Финанси на предприятието”, „Публични финанси”, „Финансиране на 

международни проекти” и „Финанси” в двете образователни степени 

„Бакалавър” и „Магистър” във ВСУ.  Преподавала е също така и 

дисциплините „Управленско счетоводство”, „Финансов анализ”, 

„Управление и оценка на проекти” и „Маркетингова политика на фирмата” 

в различни университети, институти и научни центрове в страната. Може 

да се обобщи, че са налице високо ниво на педагогически опит и 

широкопрофилна преподавателска дейност на д-р Виктория Иванова.  

ІІ. Научни постижения и резултати  

Д-р Виктория Иванова участва в обявения конкурс с общо 11 

публикации, от които монографии и студии - 4 бр., научни статии – 1 бр., 



научни доклади – 5 бр. (в т.ч. един публикуван в чужбина) и учебници и 

учебни помагала – 1 бр.  

Основните научни интереси в изследователската дейност на д-р 

Виктория Иванова са фокусирани в следните направления: 

• Изследване на тенденциите в развитието на капиталовия пазар в 

България (публикации 1.1, 1.4, 2.1, 3.3.); 

• Анализ на дивидентната политика и изясняване спецификата на 

капиталовата структура на компаниите от различни сфери на 

бизнеса (1.2, 1.3, 3.4, 3.5); 

• Анализ и оценка на инвестиционни проекти (3.1, 3.2, 4.1). 

Приемам формулираните от д-р Иванова приноси и считам, че те 

допълват и обогатяват теорията и практиката по систематизираните по-

горе научни направления. 

ІІІ. Участие в проекти и импакт-фактор. 

В приложения списък с публикации на д-р Виктория Иванова се 

открояват шест нейни участия в научни, приложни разработки и проекти. 

Активната консултантска дейност на кандидата дава основание да се 

счита, че д-р Иванова е натрупала сериозен експертен опит и е утвърден в 

практиката специалист.  

В справката за цитиранията е представен един източник, в който в 

списъка с използваната литература е включена публикация № 4.1.  

ІV. Критични бележки и препоръки 

Представените публикации в раздела „Монографии и студии” 

формално (т.е. като публикационен обем) отговарят на изискванията на чл. 

24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ и на чл. 53 ал. 1, т. 3 от Правилника за неговото 

прилагане. Същевременно прави впечатление ниската публикационна 

активност на кандидата по отношение на научни статии (един брой в 

съавторство) и учебници и учебни помагала (също един брой в 

съавторство). В тази връзка би могла да се отправи препоръка за по-



интензивна публикационна дейност не само по отношение на визираните 

по-горе, но и в други категории на научните трудове. 

Заключение 

Като имам предвид цялостната научна, практико-приложна и 

преподавателска дейност на д-р Виктория Благоева Иванова препоръчвам 

на научното жури да приеме и оцени позитивно представените материали в 

конкурса и да присъди на д-р Виктория Иванова академичната длъжност 

„доцент”. 

 

Варна,     Изготвил становището: 

9.06.2011 г.       (доц. д-р Данчо Петров) 

 


