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РЕЦЕНЗИЯ

на научните трудове и учебната дейност

на асистент доктор Николина Невинова Грозева,

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност

„доцент”

в професионално направление 3.8 Икономика по специалност

„Финанси и счетоводство“,

обявен в ДВ бр. 95 от 16.11.2018 г., за нуждите на ВСУ „Черноризец

Храбър”

Рецензент: професор доктор Емил Спасов Панушев – ВСУ

„Черноризец Храбър“

3.8 Икономика, Световно стопанство и МИО

Настоящата рецензия е изготвена 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 са подали документи единствен

кандидат:

асистент доктор Николина Невинова Грозева, ВСУ „Черноризец

Храбър“

За участие в конкурса кандидатът Николина Невинова Грозева е

представила списък от общо 26 заглавия, в т.ч. 19 публикации в български и
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чуждестранни научни издания и научни форуми, 1 студия, 1 монография, 5

учебници и учебни пособия. Приемат се за рецензиране 21 научни труда,

които са извън дисертацията и свързаните с нея публикации. Не се

рецензират учебниците и учебните пособия, тъй като те представят

преподавателската работа на кандидата.

2. Данни за кандидата

Асистент доктор Николина Невинова Грозева завършва Бакалавърска и

Магистърска степен в Икономически университет – Варна.

След успешно издържан конкурсен изпит е назначена като асистент

към катедра “Икономика”, след това катедра “Международна икономика и

политика”, а сега катедра „Информатика и икономика” при ВСУ

“Черноризец Храбър”.

На 28.05.2013г. успешно защитава дисертационен труд в СА

„Д.А.Ценов“ гр. Свищов за придобиване на ОНС „доктор“

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на

кандидата

Научната продукция на ас. д-р Н.Грозева може да се структурира в

няколко области – възможностите за финансиране с рисков капитал на

стартиращи предприятия, хармонизацията на счетоводните стандарти,

подобряване на финансовата отчетност.

Нарастването на пазара на рисков капитал в Европа е обусловен от

водещата роля на стартиращите предприятия, които са широко ангажирани

в иновационна дейност. Анализирани са възможностите за подкрепа от

политиките на ЕС, които да преодоляват затрудненията в достъпа до

ресурси от традиционните финансиращи институции.

Изследва се разширяване на възможностите за финансиране с рисков

капитал най-вече на стартиращи предприятия, което обуславя

разширяването на пазара на този финансов ресурс в Европа и САЩ.
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Анализирани са проблемите с развитието на пазара на рисков капитал в ЕС

и ролята на Европейския инвестиционен фонд за подкрепа на индустрията с

рисково финансиране, особено в страни, които нямат достатъчно ресурс за

подкрепа на иновационната дейност.

Съществен аспект на научните анализи е хармонизацията на

счетоводните практики, където се анализират практиките на развити

държави и въвеждането на международните счетоводни стандарти.

Коментират се възможностите за признаване и оценка на софтуера като

актив и разходите за неговото разработване. Това е особено важно при

анализа на нематериалните активи в предприятия с производство на

софтуер.

При изследване на промените, които настъпват в структурата на

активите на предприятията се разглеждат възможностите за подобряване на

класифицирането на нематериалните активи и възможностите за

финансиране на предприятията чрез банкови кредити. Отбелязват се

недостатъци при отчитането на видовете активи, които да осигуряват

достатъчно информация на управленския екип и инвеститорите.

Тези постижения са публикувани в авторитетни национални и

международни издания с научно рецензиране.

Научно приложен характер имат резултатите от участието в

международния проект DOLCETA за онлайн обучение в областта на

правата на потребителите на Европейския съюз, финансиран от ЕК и

ръководен от Европейска университетска мрежа за продължаващо

образование (EUCEN) (2007- 2008 г.). Н.Грозева е автор на теми в модул

„Финансови услуги”: „Управление на семейния бюджет”, „Спестявания и

инвестиции”, „Ипотечни кредити”, „Управление на банкова сметка”,

публикувани юни/юли 2009 г.
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4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност

на кандидата

Като титуляр ас. д-р Н. Грозева е водила лекции и упражнения в

бакалавърски програми по следните дисциплини: Финансово счетоводство,

Организация на финансовата отчетност, Основи на счетоводството,

Счетоводство, Управленско счетоводство, Финансов анализ, Глобализация

на счетоводството и съвременни счетоводни школи, Пари и банково дело,

Международен финансов мениджмънт, Публични финанси, Корпоративни

финанси, Счетоводство на застрахователните дружества.

Ас. д-р Н.Грозева е водила лекции по следните дисциплини в

магистърски програми: Пари и банково дело, Застраховане, Финансови

измерения на корпоративния бизнес, Системи и инструментариум за

финансово и икономическо развитие, Глобализация на счетоводството и

съвременни счетоводни школи, Управленско счетоводство, Финансов

анализ, Анализ на финансовите отчети, Банково дело, Международни

стандарти за финансово отчитане, Финансов анализ на международни

компании.

В рамките на последните три учебни години е била научен ръководител

на 18 дипломанти, всички успешно защитили разработките си. Наред с това

е рецензирала 19 дипломни работи.

След 2015 г. е ръководител на трима докторанти, един от които

успешно защитава своя дисертационен труд. Изготвила е 6 рецензии на

проект за дисертации, представени в катедрата за зачисляване в

докторските програми „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на

стопанската дейност” и „Световно стопанство и МИО”.

Ас. д-р Н.Грозева е участвала в подготовката на отборите на ВСУ за

CFA Research Challenge – състезание за студенти, което се провежда на

регионално и световно ниво. Участвала е в националния проект

„Студентски практики. Фаза I” като академичен наставник. Ас. д-р
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Н.Грозева е била тютор на студенти от специалност „Финанси и

счетоводство” във всички курсове и форми на обучение – редовно, задочно

и дистанционно.

Кандидатката е самостоятелен автор и съавтор в съставянето на

учебници и учебни помагала, предназначени за обучение на студентите в

редовно, задочно и дистанционно обучение в бакалавърски и магистърски

програми в направление „Икономика” и „Администрация и управление”.

Представените в конкурса учебно-педагогически пособия са разработени на

високо професионално равнище.

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата

В представените научни трудове на ас. д-р Н.Грозева следните научни

и научно-приложни приноси:

Разработени са проблемите на финансиране на предприятията с рисков

капитал, който е особено подходящ за фирми с висок дял на нематериалните

активи. Оценено е съответствието на подхода с политиките на ЕС и

развитието на пазара на рисков капитал във водещите европейски държави.

В съпоставителен план е изследвано функционирането на пазарите за

рисков капитал в ЕС и САЩ и спецификите на използваните инструменти.

(публикации 1, 12, 14) Тези приноси могат да се определят като доказване с

нови средства на съществени нови страни на вече съществуващи научни

области, проблеми, теории, хипотези и пр.

Подробно са изследвани приложенията на Международните

счетоводни стандарти и практиката на счетоводно отчитане в различни

държави. Изведена е ролята на качеството на информация във финансовите

отчети с оглед тяхното използване при вземането на управленски решения.

Ас. д-р Н.Грозева развива концепцията за конвергенция между прилаганите

и приетите международни стандарти с цел повишаване разбираемостта и
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сравнимостта на финансовите отчети. (публикации 2, 3, 16) Тези приноси

могат да се определят като получаване и доказване на нови факти.

Анализирана е ролята на отчетността при нематериалните активи на

предприятията и е дефинирано значението им в условията на изграждането

на икономика базирана на информационните и комуникационните

технологии. Обоснована е ролята на тези активи за иновативното развитие и

проблемите в тяхното представяне във финансовите отчети. Изведена е

ролята на финансовата информация за достъпа до банково финансиране и

до капиталовите пазари като са направени оценки за счетоводните политики

при отразяване на нематериалните активи и разходите за тяхното

капитализиране. (публикации 4, 5, 6, 9, 10, 11) Тези приноси могат да се

определят като получаване и доказване на нови факти, и получаване на

потвърдителни факти.

6. Оценка на личния принос на кандидата

Представените научни публикации в национални и международни

издания са резултат от самостоятелната работа на кандидата. Дефинираните

научни приноси са дело на кандидата.

7. Бележки и препоръки

В преобладаващата част от публикациите се разглеждат проблеми на

микро равнище, но те се описват с категории от макроикономиката –

икономически растеж, конвергенция, нов икономически ред и др., което

води до неточности в обхвата на разглежданите проблеми. Често се

припокриват понятията Европа и Европейски съюз.

Представените разработки са предпоставка за бъдещи изследвания на

разширяващото се влияние на финансовата система върху насоките на

развитие на икономиката, промените в нейната структура и

външноикономическа ориентация.
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8. Лични впечатления

Николина Грозева е член на катедрата от 2001 година. Тя изпълнява

прецизно своите служебни ангажименти по осъществяването на

преподавателската работа и разработването на учебната документация.

Повишава квалификацията си с преподавателска мобилност. Участва

активно и компетентно в обсъждането на дисертационни трудове и научни

разработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представените в конкурса научни и научно-приложни разработки са в

областите на финансирането с рисков капитал и неговото значение при

изграждането на нова индустриална структура на икономиката.

Разработени са съществени аспекти на качеството на информацията във

финансовите отчети и процесите на хармонизация на формите на отчитане с

възприетите международни счетоводни стандарти. Доказани са

потребностите от промяна в подходите на финансиране на предприятия с

висок дял на нематериалните активи и с висок иновационен потенциал.

Посочените постижения на ас. д-р Николина Невинова Грозева

отговарят на изискванията на нормативната уредба и ми дават основание да

приема, че отговарят на изискването за заемане на академичната длъжност

„доцент“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.

След запознаване с представените в конкурса материали и научни

трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни,

научно-приложни и 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 по специалност „Финанси и счетоводство“.
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14.03.2019 г. Рецензент: ....................................

(професор доктор Емил Панушев)


