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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
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” единствен кандидат е ас. д-р
Николина Невинова Грозева - преподавател към същата катедра.
Кандидатът Николина Невинова Грозева е представила списък от 26 заглавия, от
които една монография, 14 студии и статии, шест доклада и пет учебника и учебни
пособия, от които едно самостоятелно. Представените материали дават възможност да се
направи оценка на качествата на научно-изследователската, преподавателската и
експертната дейност на кандидата.

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 теория и
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практика в областта на финансите и счетоводството е от 1996 г., когато тя започва
обучението си в ИУ – Варна, спец. „Счетоводство и контрол”, а след това продължава
обучението си в ОКС „магистър” в същата специалност и я завършва през 2001 г..
Кандидатката за заемане на академичната длъжност „доцент” започва преподавателска и
научна дейност във ВСУ „Черноризец Храбър” след завършване на ОКС „магистър“.
През 2013 г. успешно защитава докторска дисертация в Стопанска академия „Д. А.
Ценов” – Свищов и с диплома от 03.06 2013 г. й е присъдена образователна и научна
степен „доктор”, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност”.

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Представените за рецензиране материали на ас.д-р Николина Грозева са свързани
предимно с възможността за алтернативно финансиране с рисков капитал при
създаването и развитието на предприятия с висок потенциал за растеж, качеството на
финансовата и нефинансовата информация и хармонизация на счетоводните практики и
правила в световен мащаб. В монографията акцентът е поставен върху теоретичните
характеристики на инвестиционния процес на рисковото финансиране, характеристика
на участниците в него, както и практическото му реализиране в определен етап от
развитие на портфейлните предприятия. Кандидатът за заемане на посочената
академична длъжност прилага различни изследователски подходи, за да аргументира
идеите и становищата си в публикации, свързани с дедуктивни методи за измерване на
интелектуалния капитал на иновационните предприятия, приложението на финансовия
анализ на платежоспособността на предприятията и дигиталните технологии за
повишаване на качеството на информацията във финансовите отчети. Научните трудове
на кандидата са 36, от които - 30 самостоятелни публикации и 6 публикации - в
съавторство, като са представени за рецензиране 26 публикации.
Видно е, че авторът има 20 цитирания, от които 4 в монографии и колективни
томове с научно рецензиране и 16 в нереферирани списания с научно рецензиране, които
са отразени в Справка за цитирания, приложена към документацията по конкурса.

4. Характеристика

и

оценка

на

учебно-педагогическата

дейност

на

кандидата
През периода 2011-2018, учебната натовареност на ас. д-р Николина Грозева г.се
формира от водене на лекции и семинарни занятия пред студентите от ОКС „бакалавър”
и ОКС „магистър”. Д-р Грозева е водила лекции и упражнения пред различни
бакалавърски програми по 17 дисциплини.
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В магистърски програми е водила лекции на български език по 11 дисциплини.
Прави впечатление и ангажираността на кандидата да разработва, да води лекции и
семинарни занятия на английски език по Банково дело, Международни стандарти за
финансово отчитане, Финансов анализ на международни компании, Глобализация на
счетоводството и съвременни счетоводни школи.
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. Поради факта, че е ползван отпуск по майчинства, кандидатът
не е имал учебна натовареност за три академични години – 2012-2015.
Ас. д-р Николина Грозева има достатъчен педагогически стаж, който е дал
възможност да се проявят професионалните й качества. Кандидатът е разработвал
учебници и учебни пособия предимно в съавторство. В електронен вид са подготвени
лекционни курсове, казуси, задачи и изпитни тестове дисциплини в бакалавърски и
магистърски програми. Под нейно ръководство са разработени 18 дипломни работи и е
рецензирала 19 дипломни работи. Положително впечатление прави ангажираността на
кандидата с обучението на докторанти като за периода 2015 – 2018 година е била научен
ръководител е на трима докторанти от Казахстан, единият от които след успешно
защитена дисертация, получава ОНС „доктор”.
Кандидатът активно осъществява обмен на опит чрез четири мобилности по
програма „Еразъм”. Участва като тютор на студенти от специалност „Финанси и
счетоводство” във всички курсове и форми на обучение – редовно, задочно и
дистанционно и координатор на студентите във всички курсове, редовно обучение, от
специалност „Международен бизнес на английски език” - съвместна програма с BI Oslo
и съдейства студенти по програма Еразъм+.
От посоченото може да се направи заключение, че кандидатът има активна
учебно-педагогическата дейност, което ми дава основание да дам 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 приноси с
теоретичен и практико-приложен характер, които могат да се систематизират в следните
направления:
1. Теоретично са обосновани характерните особености на младите иновативни
предприятия като е очертана тяхната роля като двигател на икономическия растеж.
На тази основа са анализирани взаимовръзките между съвременните финансови
системи и иновативното предприемачество. Изяснен е обхвата на понятията „рисков
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капитал“ , „рисково финансиране“ и „инвестиционния процес“ от гледна точка на
сегментирането на пазара.
2. Обърнато е съществено внимание върху релацията между финансирането с
рисковият

капитал

и

развитието

на

предприятията,

като

е

обоснована

взаимовръзката, че финансираните с рисков капитал предприятия има по-висок
икономически растеж, по-висока финансова и иновативна ефективност в сравнение с
предприятията, които не получават такива инвестиции.
3. Разработената е методика за оценка на качеството на информацията във
финансовите отчети на база концептуалните изисквания към нея, която е обвързана с
изискванията и критериите за определяне качеството на информацията във
финансовите отчети.
4. В редица публикации са изследвани въпросите за очакваната конвергенция в
контекста на международната интеграция и хармонизация на счетоводните бази, с
цел повишаване на разбираемостта и сравнимостта на финансовите отчети.
5. Обосновани са причините за инвестициите в нематериалните активи и значението
им за икономическия растеж и развитието на предприятията от страна на бизнеса.
Изследвани са възможностите за финансиране на предприятията с висок
иновационен потенциал и дял на нематериалните активи на съвременен етап от
икономическото развитие.
Въз основа на представените научни трудове, може да се направи заключението, че ас.
д-р Николина Невинова Грозева е авторитетен, взискателен учен и преподавател,
отличаващ се в организаторски и професионален опит. Разработените научни трудове са
с разнообразно съдържание и достатъчни по обем. В тях се съдържат аргументирани
постановки, теоретични и практически обобщения и предложения, с които се съдейства
за решаване на ключови проблеми в областта на финансите и счетоводството.
Защитаваните авторски идеи и виждания са разпознаваеми както в научните среди.
Прави впечатление прецизността, коректността и научната добросъвестност на
изследванията. Научните приноси съдържат резултати с характер на научни и
научно-приложни приноси и съответстват на утвърдените със ЗРАСРБ и Правилника за
неговото прилагане минималните национални изисквания за заемане на академичната
длъжност „доцент”.

6. Бележки и препоръки
Като учен в областта на финансите и счетоводството, може да се препоръча на ас.
д-р Николина Невинова Грозева да разшири участието си с научни разработки в
чуждестранни научни списания и публикуването реферирани в световноизвестни бази
от данни. Смятам, че по този начин ще допринесе за популяризиране на идеите си,
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свързани с качеството на информацията и методическите подходи, прилагани в
счетоводството. Кандидатът може да обмисли и да се насочи към конкретна експертна
дейност в практиката като се опита да обвърже научните приноси с практическото им
приложение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Посоченото в становището ми дава основание да изразя положителната си оценка
към кандидата относно материалите и научните трудове, тяхната значимост,
съдържащите се в тях научни и научно-приложни приноси, да дам 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).

15.03.2019 г.

Изготвил становището: ...........................................
(доц. д-р Силвия Костова )
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