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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.
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен
кандидат – асистент доктор Николина Невинова Грозева от ВСУ
„Черноризец Храбър“.
За участие в конкурса кандидатът асистент доктор Николина
Невинова Грозева е представила списък от общо 26 заглавия, в т.ч. 1
монография, 1 студия, 13 статии, 6 доклада от национални и
международни конференции, 5 учебника и учебни помагала, от които 4 в
съавторство. Представени са и документи за участие в организацията на
различни форуми и конференции във ВСУ „Черноризец Храбър“, участие в
научноизследователски проект, справка с цитиранията.
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Представените публикации са в специализирани издания, както и в
сборници на авторитетни национални и международни конференции.

2. Данни за кандидата.
Асистент доктор Николина Невинова Грозева е завършила висше
образование – бакалавърска специалност „Счетоводство и контрол“ и
магистърска програма „Счетоводство и контрол“ в Икономическия
университет – Варна. През 2013 г. получава ОНС „доктор“ по счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство).
Работи като асистент във ВСУ „Черноризец Храбър“ от 2001 г.

3. Обща характеристика на научната продукция на
кандидата.
Представените за рецензиране научни трудове от асистент доктор
Николина Грозева са изцяло от областта на направление Икономика –
финанси и счетоводство.
Основният научен труд по конкурса, монографията „Рисков
капитал за млади иновативни предприятия“,УИ на ВСУ, 2019. ISBN
978-954-715-672-2, с. 130, се концентрира върху възможността за
алтернативно финансиране с рисков капитал на създаване и развитие на
предприятия с висок потенциал за растеж, благодарение на иновативните
продукти и услуги, които се стремят да предлагат (иновативни
предприятия).Обект на научно изследване е развитието на пазарът на
рисков капитал за млади иновативни предприятия в Европа през
последното десетилетие, което е един и от приносните моменти в
изследването на монографията.Разгледани са Европейски финансови
инструменти за иновации и растеж, като е потърсена взаимовръзката
между формата на финансиране и възможностите за развитие на иновации
от предприятията. Разгледана е връзката между дялов и рисков капитал от
гледна точка на иновативните предприятия. Анализирано развитието на
пазара за рисков капитал в Европа за последното десетилетие с акцент
върху финансирането в ранна фаза за създаване на нови предприятия.
Монографията има и още много научни и научно-приложни
моменти, които могат да бъдат изброени. Като цяло мисля, че този научен
труд ще бъде много полезен за финансовите специализиращи дисциплини
в бакалавърските и магистърски програми в ПН „Икономика“.
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Представените научни разработки под формата на статии, студии,
доклади от национални и международни конференции, както и учебниците
и учебните помагала (лични и в съавторство) са плод на задълбочени
научни изследвания и отговарят на изискванията за академични
публикации. Те са в сферата на направлението, в което кандидатката
участва 3.8. Икономика (Финанси и счетоводство) и много важно, че са
адаптирани към ползите на дисциплините, които води ас.д-р Николина
Грозева. Публикациите са актуални и с научно-приложни приноси, което е
от научна полза за бакалаврите, магистрите и докторантите във ВСУ
„Черноризец Храбър“.

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата
дейност на кандидата.
Лично познавам кандидата по конкурса ас. д-р Николина Грозева
като мой колега от ПН „Икономика“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, като
колега, с когото сме имали изпълняване на съвместни административни,
научни, кандидатстудентски и други задачи в катедрата и факултета, в
които работим от години.Впечатленията ми са за отдаден на професията
колега, със задълбочена и системно поддържана професионална
подготовка, уважаван и обичан от студентите и колегите.
Асистент доктор Николина Грозева полага много усилия, както по
време на аудиторни занятия, така и в извънаудиторната си дейност със
студентите и съдейства активно за практическата им подготовка,
продължаващото обучение в магистърска и докторска степен.
Кандидатката води лекции и семинарни занятия Финансово
счетоводство, Основи на счетоводството, Финансов анализ,Пари и банково
дело, Корпоративни финанси, Публични финанси, Счетоводство на
застрахователните дружества и други в бакалавърските програми. Наред с
това има подготвени курсове на английски език за нуждите на
бакалавърските и магистърските програми на ПН „Икономика“. В
магистърските програмиасистент доктор Николина Невинова Грозева води
лекции по Застраховане, Пари и банково дело, Финансови измерения на
корпоративния бизнес, Управленско счетоводство, Глобализация на
счетоводството и съвременни счетоводни школи,Финансов анализ на
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международни компании и др. Има подготвени лекционни курсове в
бакалавърска и магистърска степен като за целта има разработени учебнометодически помагала, учебници, електронни ресурси за ползите на
дистанционно обучение и др. В учебно-педагогическата работа представя
редица казуси от практиката. Научен ръководител е дипломанти в
бакалавърска и магистърска степен, както и на български и чуждестранни
докторанти (повечето, от които са успешно защитили).
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ би спечелил
от назначаването на ас.д-р Николина Грозева на академичната длъжност
„доцент“.

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата.
Научните и научно-приложните приноси на ас.д-р Николина Грозева,
по представените за участие в конкурса научни трудове, могат да се
обобщят до следните:
1. Теоретично са обосновани
характерните особености на
младите иновативни предприятия. Очертана е тяхната роля
като двигател на икономическия растеж. Изведена е дефиниция
за младо иновативно предприятие. Този принос може да се
формулира като обогатяване на съществуващи знания по
проблематиката за иновативни предприятия.
2. Анализирани са
взаимовръзките между съвременните
финансови системи и иновативното предприемачество, като е
очертано мястото на рисковият капитал като алтернативен
източник на финансиране в тази насока. Дефиниран е обхвата
на понятията рисков капитал и рисково финансиране и
теоретично е анализиран инвестиционния процес от гледна
точка на сегментирането на пазара. Този принос също може да
се формулира като обогатяване на съществуващи знания по
проблематиката за рисков капитал, но в същото време се прави
адаптация към финансиране в иновативно предприятия и
рисковия капитал в инвестиционния процес от гледна точка на
сегментирането на пазара..
3. Формулирано е качественото влияние на финансирането с
рисковият капитал върху развитието на предприятията.
Финансираните с рисков капитал предприятия бележат по4

висок икономически растеж, по-висока финансова и
иновативна ефективност в сравнение с предприятията, които
не получават такива инвестиции.Този принос може да се
третира като приложение на научни постижения в практиката.
4. Изведени са изискванията и критерии за определяне качеството
на информацията във финансовите отчети. Разработена е
методика за оценка на качеството на информацията във
финансовите отчети на база концептуалните изисквания към
нея. Приносът има научно-приложен характер.
5. Критично е разгледано съвременното състояние на
счетоводството в света и са изследвани сценарии за бъдещето
му развитие под влияние на глобализацията и въвеждането на
Международните стандарти за финансови отчети. Развита е
концепцията за очакваната конвергенция в контекста на
международната интеграция и хармонизация на счетоводните
бази с цел повишаване на разбираемостта и сравнимостта на
финансовите отчети.
6. Характеризирано е значението на нематериалните активи за
икономическия растеж и развитието на предприятията.
Обосновани са причините за инвестициите в тези активи от
страна на бизнеса и са анализирани критично някои методи за
оценка на предприятията от аспект на некачественото
представяне на информация за тях във финансовите отчети,
което е и емпирично доказано. Предложени са методики за повсеобхватното им обхващане и отразяване. Изследвани са
възможностите за финансиране на предприятията с висок
иновационен потенциал и дял на нематериалните активи на
съвременен етап от икономическото развитие.Приносът има
научно-приложен характер.
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6. Бележки и препоръки.
Препоръчвам на асистент доктор Николина Грозева да продължи
изследванията си в полето на финансовия анализ, рисковия капитал,
банковото дело и финансите като област в която очевидно е навлязла в
дълбочина, като апробира и други свои обяснителни методики с
емпирични изследвания, вгради научните си трудове и постижения в
практическата насоченост на лекционните си материали за бакалаври и
магистри.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представените научните трудове на асистент доктор Николина
Грозева са доказателство за научна зрялост и научна концентрация около
значими за съвременната икономика, финанси и счетоводство. Постигнати
са значими научни и приложни резултати, които имат своя принос във
финансовата и счетоводна теория и практиката.
След запознаване с представените в конкурса материали и научни
трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и
научно-приложни приноси, давам своята положителна оценка и
препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ
„Черноризец Храбър”, да избере асистент доктор Николина Невинова
Грозева да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално
направление 3.8. Икономика (Финанси и счетоводство).

гр. Варна,
06.03.2019 г.

Изготвил становището: доц.д-р Виржиния Иванова
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