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Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс,
обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г.) и на интернет-страницата на
университета за нуждите на катедра „Информатика и икономика” към Факултет
„Международна икономика и администрация”. Представените по конкурса документи
съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за
академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно
спазена.

1. Общо представяне на получените материали
Единственият участник в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” по
професионално направление 3.8. Икономика (Финанси и счетоводство), обявен за
потребностите на ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Информатика и икономика” е ас. д-р
Николина Невинова Грозева - преподавател към същата катедра.
За участие в конкурса кандидатката Николина Невинова Грозева е представила списък
от общо 26 заглавия, в т.ч. 19 (деветнадесет) публикации в български и чуждестранни научни
издания и научни форуми, 1 (една) студия, 1 (една монография), 5 (пет) учебници и учебни
пособия, от които четири в съавторство.

2. Данни за кандидата
Кандидатката за заемане на академичната длъжност „доцент” е родена на 31.03.1977
г. Интересът на ас. д-р Николина Грозева към проблемите на стопанската теория и практика
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датира от 1996 г., когато тя започва обучението си в ИУ – Варна, спец. „Счетоводство и
контрол”. Висше образование, ОКС „магистър” по едноименната специалност, тя завършва
през 2001 г. отново във Варненското висше икономическо училище. Възприемайки знанието
като движеща сила, която обогатява интелектуалния и професионалния хоризонт, веднага
след получаване на дипломата за завършено висше образование,

ОКС „магистър”,

кандидатката за заемане на академичната длъжност „доцент”, започва преподавателска и
научна кариера във ВСУ „Черноризец Храбър”. През 2013 г., след успешно защитена
дисертация в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, получава образователната и
научна степен „доктор ”, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност”.

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
В съдържателен аспект научните публикации на ас.д-р Николина Грозева покриват, като
същевременно доразвиват и обогатяват три перманентно актуални за счетоводната и
финансовата теория и практика, направления, а именно: възможности за финансиране с
рисков капитал на иновативни предприятия; оценка на качеството на информацията във
финансовите отчети; значение на инвестициите в нематериални активи и тяхното отчитане.
Прави впечатление, че кандидатката за заемане на посочената академична длъжност е добре
запозната със състоянието и степента на разработеност на засегнатите от нея въпроси в
специализираната литература и счетоводните стандарти. Ас д-р Николина Грозева стъпва на
богат и разнообразен набор от литературни, интернет и нормативни източници, които в
публикациите й са ползвани добросъвестно и коректно са цитирани. Възприемаме посочените
в приложената Справка научни монография, студия, 13 статии и пет доклада като достатъчни
по брой, актуални по съдържание и отговарящи на изискванията за академични публикации.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата
Учебната натовареност на ас. д-р Николина Грозева през периода 2011-2018 г.се
формира от водене на лекции и семинарни занятия пред студентите от ОКС „бакалавър” и
ОКС „магистър”. Като титуляр, на основание Справката за педагогическата дейност, д-р
Грозева е водила лекции и упражнения пред различни бакалавърски програми по 12
дисциплини. В магистърски програми е водила лекции на български език по 11 дисциплини.
През анализирания период, съгласно цитираната Справка, е водила лекции на английски език
по 4 дисциплини в магистърско обучение, дистанционна форма.
Учебната натовареност за периода 2011-2018 г. в часове, приравнени към упражнения,
пред студентите от ОКС „бакалавър” е 2097 ч., като същата е най-висока през 2015/2016 г. –
713 ч. Веднага следва да се отбележи, че липсва информация за три академични години –
2012/2013; 2013/2014; 2014/2015, през които кандидатката за заемане на академичната
длъжност „доцент” е в отпуск по майчинство и гледане на малко дете.
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За участие в конкурса кандидатката за заемане на академичната длъжност „доцент”
представя едно самостоятелно учебно ръководство по финансов анализ, три ръководства в
съавторство и един сборник от задачи. При разработването им е демонстрирано умение за
интерпретация на научни постановки в съответствие с образователното ниво на студентите.
Ас. д-р Николина Грозева е с дългогодишен (17 години) педагогически стаж, с изявени
преподавателски умения. Нейното професионално развитие е предпоставка за разработване на
учебни програми и курсове с осигурена логическа последователност, с рационално
съотношение между теоретическо и практическо съдържание, с преливане на знания и
съобразяване на лекционните курсове с изводите от научните изследвания. Има разработени в
електронен вид нови лекционни курсове, казуси и изпитни тестове за всички дисциплини, по
които е титуляр. Успешно защитили под нейно ръководство са 18 дипломанти, рецензирала е
19 дипломни работи, научен ръководител е на трима докторанти от Казахстан, единият от
които, след успешно защитена дисертация, получава ОНС „доктор”. Д-р Грозева има 4
осъществени мобилности по програма „Еразъм”, научен ръководител е на две магистърски
програми – „Международни финанси” и „Международни финанси с преподаване на
английски език”.
Приложените документи относно учебната натовареност доказват достатъчна степен на
заетост с учебно-преподавателска дейност, което ми дава основание да дам висока
положителна оценка на работа на ас. д-р Грозева в посоченото направление.

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Представените за участие в конкурса научни разработки съдържат множество
резултати с характер на приноси, с възможност за повишаване качеството на предлагания
образователен продукт и същевременно обогатяващи и допълващи икономическата теория и
практика в трите посочени тематични направления. Част от положителните страни на
монографията, статиите, студията и докладите могат да бъдат систематизирани както следва:
1.

Дефинирано е понятието „младо иновативно предприятие”, очертани са неговите
особености и ролята му за повишаване на икономическия растеж.

2.

Изследвано е значението на рисковия капитал като алтернативен източник за
финансиране на иновативното предприемачество.

3.

Доказано е, че финансираните с рисков капитал предприятия бележат по-висок
икономически растеж.

4.

Очертано е значението на качеството на предоставената чрез финансовите отчети
информация за решенията на мениджърските екипи. Разработена е методика за оценка
на качествената информация.

5.

Доказано е значението на инвестициите в нематериални активи като цяло и в
частност – в информационните технологии.
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6.

Дефинирани са теоретичните основи и са изведени причините, налагащи процеса на
хармонизация на счетоводството. Направена е задълбочена оценка на задължителното
прилагане на Международните счетоводни стандарти.
Кандидатката за академичната длъжност „доцент” има 6 участия в научни списания

и проведени форуми в чужбина. Тя има участия и в научноизследователски проекти.
Справката за цитирани произведения дава основание да се заключи, че научните
търсения на ас. д-р Николина Невинова Грозева са обект на интерес от страна на академични
преподаватели и специалисти в областта на финансово-счетоводната теория и практика.
Общият брой на известните цитирания е 20, от които 4 в монографии с научно рецензиране и
16 в нереферирани списания с научно рецензиране.
Следователно, научните публикации и научната дейност на ас. д-р Николина
Невинова Грозева, представени във връзка с участието й в конкурса за заемане на
академичната длъжност „доцент”,

съдържат резултати с характер на научни и

научно-приложни приноси и съответстват на утвърдените със ЗРАСРБ и Правилника за
неговото прилагане минималните национални изисквания.

6. Бележки и препоръки
Научните и научно-приложни приноси на кандидатката за заемане на академичната
длъжност „доцент” заслужават висока положителна оценка. Направените предложения са
обосновани, а изводите – аргументирани. Впечатление прави обаче големият брой
дисциплини, по които ас. д-р Николина Грозева води лекционни курсове и семинарни занятия.
В различните справки, представени по конкурса, техният брой е различен (виж Справка за
педагогическата дейност и Справка за дейността на ас. д-р Николина Невинова Грозева).
Многообразието от дисциплини не дава възможност за задълбочено разработване и
представяне на включените в учебните програми теми. Допълнителен аргумент,
потвърждаващ направения извод, е и обстоятелството, че дисциплините са както счетоводни –
например „Счетоводство”, „Финансово счетоводство”, „Управленско счетоводство”, така и
финансови – „Публични финанси”, „Корпоративни финанси” и т.н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените по конкурса материали и научни трудове, анализ на
тяхната значимост и на съдържащите се в тях научни и научно-приложни приноси, от една
страна, и на тяхното съответствие с минималните национални изисквания за академичната
длъжност „доцент” – от друга, давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното
жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере ас. д-р
Николина Невинова Грозева на академичната длъжност „доцент” в професионално
направление 3.8 Икономика (Финанси и счетоводство).

4

14.03.2019 г.

Изготвил становището: .............................................
(проф. д-р Румяна Лилова Найденова )
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