СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Георги Маринов,
катедра “Международни икономически отношения”, Икономически
университет - Варна,
член на научно жури по конкурс за заемане на академична длъжност
“доцент” по научна специалност 05.02.05 - “Финанси, парично обращение,
кредит и застраховка” обн. в ДВ 50/12.07.2010 г. за нуждите на ВСУ
“Черноризец Храбър”
Единственият кандидат в конкурса доц. на ВСУ д-р Виктория Благоева
Иванова е родена на 22.06.1949 г. в София. Висшето си образование получава
през 1968-1973 г. в Киевския държавен университет “Т. Г. Шевченко”
(СССР) по специалността “Икономическа кибернетика”, завършвайки с
отличие. След период на работа в структурите на Държавния комитет по
планиране продължава образованието си с аспирантура в Киевския държавен
университет. През 1980-те и 1990-те години се занимава с научноизследователска и преподавателска работа в Института за държавно и
стопанско управление - София, преминавайки последователно от “асистент”
през “старши асистент” до “главен асистент”, след което работи в НБУ,
УНСС, и др. университети, където преподава различни дисциплини, свързани
с финансиране на предприятията. Участва в международни проекти,
преминава различни специализации по активни методи за обучение,
икономика и иконометрия и бизнесадминистрация. От 1998 г. насам е щатен
преподавател във ВСУ “Черноризец Храбър”. Води лекции по
“Корпоративни финанси”, “Финанси на предприятието”, “Публични
финанси”, “Финансиране на международни проекти” и “Финанси”.
Преминава през длъжностите “главен асистент”, “извънреден доцент” и
“доцент на ВСУ”.
Кандидатът отговаря на изискванията на ЗРАСРБ за заемане на длъжност
“доцент”, а именно:
1. Има придобита научна и образователна степен “доктор” - в резултат от
успешно защитена дисертация на тема “Прогнозиране на икономическите
показатели на страната с използване на иконометрични модели” и получена

степен от ВАК при МС на СССР “кандидат на икономическите науки”
(доктор по икономика); степента е потвърдена от ВАК при ДКНТП (НР
България) през 1981 г.
2. От 1998 г. работи като преподавател във ВСУ “Черноризец Храбър”, като
преди това е преподавател в други университети.
3. Има представени равностойни на монографичен труд публикации в
специализирани научни издания (вкл. публикувано учебно ръководство),
които не повтарят представените за придобиване на образователната и
научна степен “доктор”.
4. Има осигурена аудиторна натовареност - към момента аудиторната
натовареност във ВСУ “Черноризец Храбър” на кандидата е 618 часа
годишно (от които 438 - в бакалавърската, и 180 - в магистърската степен).
Общият брой представена научна продукция на доц. на ВСУ д-р Виктория
Иванова е 18 публикации за конкурса за доцент, от които 4 монографии и
студии, 1 научна статия, 1 учебно помагало, 9 научни доклади (всички - в
международни и с международно участие научни конференции), 5 участия в
научни и научно-приложни проекти. Представени са и 2 публикации,
свързани с дисертационния труд. Публикациите са отпечатани в авторитетни
издателства у нас и в чужбина. Представена е и справка за цитирания (1 бр.,
на публикация 4.1.).
Представената документално подкрепена информация свидетелства, че
кандидатурата на доц. на ВСУ д-р Виктория Иванова и обявеният конкурс са
в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ.
Основните научни интереси на кандидата са в областта на инвестиционния
избор, капиталовия пазар и финансирането на предприятията, където са и
главните публикации. И в трите направления доц. д-р ВСУ д-р В. Иванова
има приноси за теорията и практиката.
Ценни както за теорията, така и за практиката са обобщенията на проблемите
в развитието на капиталовия пазар и ролята му на посредник между
инвеститори и потребители на капиталов ресурс у нас през първото
десетилетие на XXI век. От особен интерес е създаденият структурен подход
за електронно обучение по въпросите на дивидентната политика и стойността
на финансовия капитал на фирмата, базиран върху практически примери за

различните гледни точки. Като цяло личи добрият изследователски почерк и
способност за анализ на кандидата.
Посочените научни разработки и учебното помагало имат и непосредствен
педагогически принос за оптимизиране на учебния процес в преподаването
на университетските дисциплини, четени от кандидата и са свързани с
научната специалност, по която е обявен конкурсът за “доцент”.
В заключение - въз основа на цялостната оценка на научно-изследователската
и преподавателска работа на кандидата давам своята положителна оценка за
избора на доц. на ВСУ д-р Виктория Благоева Иванова за “доцент” по научна
специалност 05.02.05 - “Финанси, парично обращение, кредит и застраховка”.
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