
 
 

НАУЧНА РЕЦЕНЗИЯ 
ПО ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ЗАЕМАТЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

“ДОЦЕНТ” КЪМ ЦЕНТЪРА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 
НА БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

 
Основание: Заповед № ЛС-135, гр. Бургас, 17.05.2022 г. на Ректора на Бургаски 
свободен университет - професор д-р Милен Балтов 
Професионално направление: 3.8. Икономика (Счетоводство и финансови 
анализи), обявен в Държавен вестник бр. 23, Вторник, 22 Март 2022 г., София, с. 
200  
Кандидати: д-р Галина Райкова Стоянова, хоноруван преподавател в Бургаски 
свободен университет  
Изготвил рецензия: професор д-р Сава Христов Димов 
Програмен координатор “Финанси и Счетоводство” 
Бургаски свободен университет 
 
 

Раздел Характеристика на научните показатели Оценка Точки 
(max 10) 

I. Образователен ценз на кандидата 
 

1. Средно образование 
ЕСПУ “Олимпи Панов”- Русе 
Квалификация “Оператор-отчетник на финансово-
счетоводни документи и парични средства” 
2. Висше образование 
Стопанска академия ”Димитър Апостолов Ценов” - Свищов 
Специалност ”Финанси и кредит”, квалификация 
“Икономист - застраховател”, диплома серия А 91 № 
000411/21.01.1992 г. 
3. Докторантура 
Бургаски свободен университет 
по 3.8 Икономика и управление (Индустрия), 
Диплома за образователна и научна степен “доктор”, рег. № 
1821758539, издадена на 23.05.2018 г. 
 
Дисертационен труд на тема: “Информационно 
осигуряване на оперативния контролинг в 
застрахователната индустрия” (2018) 
 
Практически опит: продължителен и разнообразен 
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Заключение: Придобитото образование съответства на 
образователния ценз на кандидата за заемане на 
академична длъжност “доцент”. 
 

II. Общо описание на представените научни материали 
(публикации) за оценка 

 
1. Основен хабилитационен труд 
Стоянова, Г. (2022) Счетоводни модели за управление на 
аквизиционната дейност в животозастраховането. 
Застраховка “Живот”, свързана с инвестиционни фондове. 
Българска, първо издание, Бургас. ISBN 978-619-253-013-6. 
(с. 339) 
2. Учебници и учебни материали 
Стоянова, Г. (2022) Застрахователни измами. Техническа 
подготовка и печат: ФЛАТ-Бургас, Българска, първо издание. 
ISBN 978-619-253-015-0 (с. 176) 
3. Доклади, статии и научни студии 
12 на брой, публикувани в периода 2017-2022 г., от които: 
- 5 доклада; 
- 6 статии (3 в Годишник на Бургаски свободен университет); 
- 1 научна студия (Специализирано академично издание 
“Бизнес посоки” ISSN 1312 - 6016 (Print), ISSN 2367 - 9247 
(Online). Брой 1, 2021, с. 49-68). 
 
Публикации в Scopus и Web of science: не са представени 
 
Мнение: необходимо е да се отбележи, че научните 
публикации - хабилитационния труд и учебник имат 
новаторски характер за българската финансово-счетоводна 
литература. 
 
Заключение: Аз смятам, че научната продукция на 
кандидата е значителна, с теоретико-методологическа и 
практическа насоченост и отговаря на нормативните 
изисквания на Бургаски свободен университет. 
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III.  Обща характеристика на научната, научно-приложната и 
педагогическата дейност на кандидата 

 
1. Самостоятелно разработени електронни учебни 
курсове, които включват: 
- организация на счетоводството в осигурителните и 
застрахователните дружества;  
- здравно застраховане; 
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- застрахователни измами;  
- имуществено застраховане; и  
- курсове за застрахователни брокери. 
(Виж: Справка за учебните курсове, Папка №13) 
2. Самостоятелен учебник (Виж: П-15)  
3. Учебно-преподавателска заетост като гост лектор - 
лекционни часове, курсове и ръководство на дипломанти 
(Виж: Служебна бележка за учебно-преподавателската 
заетост). 
 
Заключение: достатъчна за гост лектор на Бургаски 
свободен университет, който да се кандидатира за 
академичната длъжност “доцент”. 
 

IV.  Анализ и характер на научните приноси и приложни 
постижения на кандидата 

 
Справката за оригиналните научни приноси отбелязва две 
групи, а именно: 
- теоретико-методологически приноси (5 на брой, свързани 
с публикации П-1 и П-2); 
- практико-приложни приноси (7 на брой, отразяващи 
публикации от П-2 до П-8, и от П-11 до П-13). 
 
Освен горепосоченото, съм убеден, че оригиналните 
приносни моменти трябва да се търсят в: 
1. Основния хабилитационен труд, който е завършено и 
автентично изследване в българската специализирана 
литература. 
2. Изследване на влиянието на COVID-19 върху 
използването на застраховка “Живот”, свързана с 
инвестиционните фондове в условия на криза. 
3. Симулационният модел за управление и счетоводна на 
аквизиционната дейност на животозастрахователното 
дружество. 
4. Различните аспекти на застрахователните измами. 
 
Заключение: Посочените приноси са съществени и имат 
оригинален научно-практически характер. 
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V.  Участие в проекти 
 
Д-р Галина Стоянова участва в 3 проекта, както следва: 
- 2014-2020 г. проект BG05M2OP001-2.013-0001.  
Студентски практики - фаза 2; 

Висока 10 



4 
 

- 2021-2023 г. проект BG05M2ОР001-2.016-0004-C01. 
Икономическо образование в България; 
- 2022-2023 г. проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01. 
Модернизация на образователните решения за кръгова 
икономика, стратегически инфраструктури и производства. 
 
Заключение: Кандидатът демонстрира висока активност 
при участие в проекти.  
 

VI.  Плагиатство и заимстване на чужд материал 
 
Заключение: 
1. Не съм констатирал, но основния хабилитационен труд и 
авторовия учебник трябва да преминат тестване през 
определена софтуерна програма за антиплагиат.  
2. Така например, утвърждава се практиката, че за участие в 
конкурси много университети прилагат StrikePlagiarism.com 
за проверка на научната продукция на кандидатите. 
(Резултатите се прилагат в справка за оригиналност). 
 

- - 

VII. Наукометрични индикатори 
 
1. Минимални национални изисквания за заемане на 
академична длъжност “доцент” - преизпълнени с 5%. 
(Таблица 1) 
 

Група показатели Минимум 
точки по 
НАЦИД 

Изпълнение 
от кандидата 

А. Показател 1 50 50 

В. Показател 3 100 100 

Г. Сума от показателите от 4 до 10 200 200 

Д. Сума от показателите от 11 до 13 50 70 

Общо 400 420 

 

2. Допълнителни изисквания за заемане на академична 
длъжност “доцент”, валидни за Центъра по икономически и 
управленски науки (член 50, алинея 3, приложение 2. 
Правилник  за развитието на академичния състав в Бургаски 
свободен университет) - изпълнени. 
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VIII. Известни цитирания 
 
Съгласно Справка за публикации, цитирали кандидата са 
отчетени 7 цитати, от автори: Нейчева, М.; Йоргова-Форд, 
Ю.; Русева, В. и Бонева, М. (от Ц-1 до Ц-7). 
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IX. Критични бележки и препоръки 
 
1. По съдържанието на коментираната застрахователна 
материя - нямам. Д-р Галина Стоянова е добър практик по 
анализираните от нея застрахователни проблеми. 
 
2. Според мен, монографията на Стоянова, Г. (2021) 
Информационно осигуряване на оперативния контролинг в 
застрахователната индустрия. ISBN 978-619-253-002-0 (П-2) 
се изисква за точкуване от НАЦИД, но не може да бъде обект 
на оценяване за заемане на академична длъжност “доцент”, 
защото веднъж е била подложена на такава процедура като 
дисертационен труд. 
 
3. Налице е дублиране на материал учебника (П-15) и 
студията (П-14). Според мен, нещата трябваше да се 
прецизират, тъй като са обект на различно точкуване от 
НАЦИД.  
 
4. Бих си позволил и една препоръка: тъй като учебно-
преподавателската дейност на д-р Галина Стоянова ще се 
композира и в областта на счетоводната материя, то 
бъдещата продукция трябва да отразява нейното по-
конкретно съдържание.  
 

Много 
добра 
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 Общо точки (процент) 72 т. 90 % 

X. З а к л ю ч е н и е 
 
Научната продукция и делова активност на д-р Галина 
Стоянова е високо стойностна. Имайки предвид моето 
изключително позитивно отношение към положения от нея 
труд и амбиция, на заключителното заседание на 
научното жури ще гласувам с явно “ДА” за заемане на 
академичното звание “доцент” от д-р Галина Райкова 
Стоянова по професионално направление 3.8. Икономика 
(Счетоводство и финансови анализи) за нуждите на Бургаски 
свободен университет - Бургас. 
 

  

 

 
Дата: 17.07.2022 г.       Автор на рецензията: 
Бургас        професор д-р Сава Димов 


