
 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

От: доц. д-р Гергана Василева Николова 

Образователна програма „Счетоводство и финанси“, Център по икономически и 

управленски науки, Бургаски свободен университет. Научна специалност:  „Счетоводна 

отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, професионално направление 3.8. 

Икономика. 

Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8. Икономика, 

научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ 

(Счетоводство и финансови анализи) в Бургаския свободен университет. 

 

1. Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на Центъра по икономически и управленски науки 

при Бургаския свободен университет, ДВ, бр. 23/22.03.2022 год. 

 Участвам в състава на научното жури по конкурса като вътрешен член, съгласно 

заповед на Ректора на БСУ  № ЛС – 135 от 17.05.2022 год. 

 

2. Информация за кандидата в конкурса 

В обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на 

Центъра по икономически и управленски науки при Бургаския свободен университет има 

един кандидат – д-р Галина Райкова Стоянова. Средното си образование завършва в 

Икономически техникум, гр. Русе, с придобита квалификация „Оператор-отчетник на 

финансово-счетоводни документи и парични потоци“ (1984 г. -1987 г.), а висше с 

придобита бакалавърска и магистърска степен в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. 

Свищов, специалност „Финанси и кредит“, квалификация Икономист-застраховател“ 

(1987 – 1992 г.). През периода 1988 г. – 1990 г. се обучава в специалност „Право“ към 

СА „Д. А. Ценов“ и придобива квалификация „Сътрудник на правните  органи“. В рамките 

на малко повече от 3 последователни години кандидатът за участие в обявения конкурс 

за доцент се е обучавала по докторска програма към Центъра по икономически и 

управленски науки при Бургаския свободен университет, на самостоятелна подготовка, 

по научна специалност „Икономика  и управление“ (индустрия) и придобива ОНС 

„доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика (2018 г.).  От 2016 година до 

момента д-р Галина Стоянова се занимава  с научна и преподавателска дейност като 

хоноруван преподавател към Образователна програма „Счетоводство и финанси“ на 

Центъра по икономически и управленски науки при Бургаския свободен университет.    



Доктор Стоянова има придобит професионален опит и компетентност, свързани 

с администрирането на хора и застрахователен бизнес, обучение и кариерно развитие 

на мениджъри и финансово-застрахователни консултанти, с изнасяне на лекции и 

водене на семинарни занятия, и практически упражнения пред студенти. За периода 

1996 г. – 1998 г. е гост - преподавател във факултет „Бизнес и мениджмънт“ по 

дисциплините „Застраховане“ и „Управление на риска“ при Русенски университет „Ангел 

Кънчев, а през периода 1995 г. – 1997 г. е редовен асистент към катедра „Социално и 

застрахователно дело“ към СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, където преподава и в 

Полувисшия институт дисциплините „Застрахователна математика“, „Застрахователно 

счетоводство“ и „Управление на инвестициите в застраховането“. През годините 

Стоянова работи като счетоводител в ДЗИ, гр. Русе, счетоводител в ТБ Инвестбанк, гр. 

Бургас. Работи като регионален мениджър за югоизточен район на ING Застраховане. 

Мениджър е на агенция Бургас в ING Застраховане, NN Животозастраховане и NN 

Пенсионно застраховане. Понастоящем е директор дирекция Бургас на Граве България 

Животозастраховане ЕАД Грацер Векселзалтиге ерзихерунг общо застраховане. 

Има сертификат  по финансово планиране, издаден от Института за дипломирани 

финансови консултанти. 

През последните години д-р Галина Стоянова е част от колективи по 

разработване на различни проекти, които й позволяват да прилага придобитите  научни 

знания. 

 

3. Изпълнение на минималните изисквания за заемане на академичната 

длъжност „доцент“  

От представения списък на публикациите за участие в конкурса за доцент е 

видно, че кандидатът има научни публикации с разнообразно съдържание в различни 

форми: монографии, студии, научни статии и научни доклади на конференции. 

     СПРАВКА 

за обема и вида на публикациите на д-р Галина Стоянова 

№ Вид на научните 

публикации 

Брой Стр. 

1. Монографии 1 339 

2. Студии 1 19 

3. Научни статии, в т.ч. на чужд 

език 

6 

 

52 

4. Научни доклади, в т.ч. на 

чужд език 

5 59 

 Общо научни публикации 13 469 



5. Други публикации - - 

 

В конкурса за академичната длъжност „доцент“ д-р Галина Стоянова участва и с 

книга, на база защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“, на тема: 

„Информационно осигуряване на оперативния контролинг в застрахователната 

индустрия“, в обем от 383 стр. От представените научни статии и доклади за участие в 

конкурса само 2 от приложеня списък (П-11 и П–12) са преди получаването на 

образователната и научна степен „доктор“. На английски език са представени два 

доклада. По голямата част от представените за рецензиране публикации имат пряко 

отношение с тематичната специалност по конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент“.  

Позитивно следва да бъде оценен и представеният учебник „Застрахователни 

измами“ (176 с.), самостоятелно издание на кандидата в конкурса, предназначен за 

студенти от магистърски програми на Центъра по икономически и управленски науки при 

Бургаския свободен университет. Учебникът е добре структуриран, с необходимата 

взаимосвързаност между отделните теми и логическа последователност на 

съдържанието. Висока оценка заслужават поставените след всяка тема въпроси за 

обсъждане и самоподготовка, и дискусионни въпроси.  

Кандидатът за участие в конкурса за доцент представя и справка за учебни 

курсове или цялостни методични единици, включени в платформата  Moodle на 

Бургаския свободен университет. 

Едно обобщение на представената за рецензиране научна продукция на 

кандидата за участие в конкурса за доцент показва, че е налице изпълнение на всички 

минимални национални изисквания за заемане на академична длъжност „доцент“, а 

също и на допълнителните изисквания на ЦИУН за заемане на академичната длъжност 

„доцент“. От приложените справки към документите за участие в конкурса, от 

изискуемите 400 точки кандидатът отчита изпълнение на 420 т. По отношение на 

цитиранията отчетените брой точки също превишават изискуемите точки. 

Кандидатът представя справка за учебната натовареност. 

В представените от кандидата документи по конкурса за доцент е отчетено и 

участие в три броя проекти. 

Кандидатът за участие в конкурса за доцент показва добро познаване на 

специализираната литература и на нормативната уредба по изследваната 

проблематика. Показва умения да систематизира, обобщава и извежда значими за 

теорията и практиката решения. 

Като цяло научните изследвания и представените за рецензиране публикации на 

д-р Галина Стоянова са посветени на актуални и значими за застрахователната теория 

и практика проблеми. 

 

 



4. Обобщена оценка на основните приноси на кандидата 

Представените научни публикации от кандидата за участие в конкурса за доцент 

позволяват да се установят някои приноси, като едни от тях е с теоретико-

методологическо значение, а други имат приложен характер. В представената от 

кандидата „Справка за оригиналните научни приноси“, към първата група могат да се 

отнесат такива, като систематизиране и обобщаване на термини и понятия в областта 

на оперативния контролинг и видовете счетоводни модели за управление в 

аквизационната дейност на застраховка живот, свързани с инвестиционната дейност. 

При рекапитулиране на представените в справката научно-приложни приноси,  

съдържателно може да се оцени казаното от автора по отношение промяна в 

организационната структура на застрахователното дружество, като се обосновава 

създаването на отдел, респ. на звено, за оперативен контролинг, и това че 

аквизационната дейност в животозастраховането, като основна застрахователна 

дейност, може  и следва да се управлява и чрез счетоводни модели за нейната 

отчетност.  

 

5. Основни препоръки 

Бих препоръчала на кандидата за участие в конкурса за доцент по 

професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство и финансови анализи), от 

тук насетне да задълбочи изследователската си дейност в областта именно на научната 

специалност, по която е обявен конкурсът за доцент, да задълбочи и обогати 

теоретичните си познания и практически умения в областта на счетоводната наука и 

практика, и в частност в областта на счетоводството на банките и на счетоводството на 

бюджетните предприятия. 

 

6. Становище 

Като оценявам положително представената за рецензиране научна продукция: 

монография, студия, статии, доклади и учебник на единствения кандидат в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „доцент“, обявен за нуждите на Центъра по 

икономически и управленски науки при Бургаския свободен университет, си позволявам 

да препоръчам на членовете на Научното жури да подкрепят избора на  д-р Галина 

Райкова Стоянова да бъдe избрана на академичната длъжност „доцент“, в област 

на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално 

направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и 

анализ на стопанската дейност“ (Счетоводство и финансови анализи). 

 

 

гр. Бургас,      Изготвил становището: 

15.07.2022 г.       доц. д-р Гергана Николова 


