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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от: проф. Мария Иванова Нейчева, доктор по икономика, преподавател в 

Бургаския свободен университет  

относно: участие в конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” 

в ПН3.8. Икономика (Счетоводство и финансови анализи), обявен за 

нуждите на Центъра по икономически и управленски науки при 

Бургаския свободен университет и публикуван в ДВ бр. 23/22.03.2022г. 

основание за становището: Заповед № ЛС-135/17.05.2022г. на Ректора 

на Бургаския свободен университет за утвърждаване на научното жури 

допуснат кандидат: д-р Галина Райкова Стоянова 

 

В обявения конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” в 

ПН3.8.Икономика (Счетоводство и финансови анализи) е допуснат един 

кандидат – д-р Галина Стоянова. Изразеното тук становище се базира на 

съдържанието на предоставените от кандидатa материали за участие в 

конкурса и тяхното съответствие с нормативните изисквания според Закона 

за развитието на академичния състав в РБ и правилника за прилагането му, 

както и Правилникa за развитието на академичния състав в БСУ (ПРАСБСУ).  

 

I. Характеристика на кандидата и съответствие с нормативните 

изисквания 

Д-р Галина Стоянова завършва висшето си образование с  

образователна степен „магистър“ по специалност „Финанси и кредит“ и 

квалификация „Икономист-застраховател“ в СА „Д.А.Ценов“ - гр. Свищов 

(1987-1992г.). Едновременно с това придобива допълнителна квалификация  

в областта на правото за сътрудник на правните органи (1988-1990г.). През 

2011г. е сертифицирана в сферата на финансовото планиране от Института 

за дипломирани финансови консултанти. През 2018г. придобива ОНС 

„доктор“ в докторска програма „Икономика и управление (индустрия)“ на 

Центъра по икономически и управленски науки (ЦИУН) в Бургаския 

свободен университет (БСУ). Дисертацията ù третира проблематика, 

свързана с оперативния контролинг в застрахователната индустрия.  

Академичната кариера на Галя Стоянова започва непосредствено след 

дипломирането ù – първоначално в СА „Д.А.Ценов“, а в последствие и в РУ 

„Ангел Кънчев“ – гр. Русе. Преподава дисциплини предимно в областта на 

застраховането. Нейна лична заслуга е утвърждаването на курсовете 

„Застраховане” и „Управление на риска” като част от обучението във 

факултет „Бизнес и мениджмънт“ в Русенския университет.  От 2016г. е 

хоноруван преподавател в БСУ, като води семинарни занятия и се налага 
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като титуляр на курсове в сферата на счетоводството и застраховането 

(Приложение 15). Тя е и водещ лектор в два успешно провеждани в ЦИУН 

курсa за придобиване и поддържане на професионалната квалификация на 

застрахователните брокери. Основна част от професионалната ù кариера е 

като мениджър в застрахователни дружества. С богатия си, престижен и 

успешен опит в практиката д-р Стоянова дава своя ценен принос за 

поддържане на връзката между университета и бизнеса.   

 

Съответствието на академичната дейност на кандидата с минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент” 

Минималните изисквания за преподавателската и научна дейност на 

кандидата за заемане на академичната длъжност „доцент” в направлението 

на конкурса са посочени в Правилника за прилагане на Закона за развитието 

на академичния състав в Република България за област 3. Социални, 

стопански и правни науки. Изпълнението на изискванията според 

предоставената справка е представено в таблица 1.  

 

Таблица 1. Изпълнение на минималните национални изисквания за 

заемане на академична длъжност „доцент" 

Група от показатели  

Минимални 

изисквани 

точки* 

Изпълнение** 

 

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 

*Според Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България за област 3. Социални, стопански и правни науки 
** Според приложената от кандидата справка. 

 

Д-р Стоянова има издаден хабилитационен монографичен труд 

(Стоянова, Г. Счетоводни модели за управление на аквизационната дейност 

в животозастраховането. Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционно 

фондове. Бургаски свободен университет, Бургас, 2022 г. , ISBN 978-619-253-

013-6). Списъкът на научните публикациите, предложени за рецензиране 

(Приложение 5), включва още: 1 публикувана книга на базата на защитен 

дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", 11 статии и доклади, 

както и 1 студия, публикувани в нереферирани списания с научно 
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рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове.  Посочени 

са 7 цитирания (Приложение 17).  Приложени са пълнотекстови публикации 

с цел удостоверяване на научната активност и цитирания. Общата сума е 420 

точки (табл. 1), което напълно удовлетворява минималните изисквания общо 

и по групи показатели.      

Гореизложеното потвърждава, че д-р Галина Стоянова изпълнява 

количествените критерии за заемане на длъжността „доцент" според 

съответната нормативна уредба. 

 

Оценка на допълнителните изисквания за учебната и 

научноизследователската дейност според чл. 50 (3) от  ПРАСБСУ  

Кандидатът е приложил справка за изпълнение на допълнителните 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, поставени в 

ЦИУН (Приложение 14). Издаденият учебник (Стоянова, Г., 

Застрахователни измами. Бургаски свободен университет, Бургас, 2022г., 

ISBN 978-619-253-015-0) е по дисциплина, изучавана в Центъра. Посочено е 

участие в 3 национални/международни проекта (вж. също Приложение 12). 

Изпълнено е и изискването за поне 10 публикации извън посочените за 

придобиване на ОНС „доктор“, като поне 3 от тях да са в международни 

издания, вкл. сборници от международни конференции. В допълнение Г. 

Стоянова е научен ръководител на двама успешно защитили дипломанти в 

магистърска програма „Финанси“ в БСУ (Приложение 15).  Частично е 

изпълнено изискването за аудиторна заетост от поне 1000 часа, като са 

отработени 413. Този количествен критерий не считам за съществен при 

оценка на кандидатурата, тъй като изпълнението му е обвързано по-скоро с 

възможността за осигуряване на съответната заетост от страна на 

академичната институция. Шестгодишната успешна работа на д-р Стоянова 

в Университета показва, че тя се е интегрирала като част от 

преподавателския състав и познава особеностите на учебния процес.   

 

II. Приноси на кандидата и цялостна оценка на кандидатурата 

Научните приноси на д-р Стоянова са свързани с темата на конкурса и 

касаят предимно контролинга, счетоводните практики и модели за 

управление в застрахователната дейност. Признавам посочените от нея 

приноси (Приложение 11).  Кандидатурата е напълно издържана и в учебно-

преподавателски аспект. Понастоящем е титуляр на четири курса в 

магистърски специалности в ПН3.8.Икономика и ПН3.7. Администрация и 

управление. Съдържанието на всички дисциплини е напълно обезпечено с 

учебни материали и ресурси. Д-р Стоянова активно работи с платформата за 

електронно и дистанционно обучение „Мудъл“ на БСУ, като преките ми 

наблюдения са, че нейните курсове са сред най-добре разработените и 

покриват съвременните изисквания за дигитално-базирано обучение. Те се 
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отличават с богато съдържание, поднесено чрез разнообразни ресурси и 

дейности, насърчаващи интереса на обучаемите към изучаваната материя и 

активната им ангажираност в учебния процес. Теоретичната подготовка и 

дългогодишният експертен и управленски опит на кандидата в сферата на 

застраховането дават възможност за задълбочаване на научната дейност и на 

подготовката на студентите от ЦИУН в това поле от икономическото знание. 

Наред с всичко изброено ще отбележа, че в годините на съвместна 

работа ме впечатлява отговорното отношение на д-р Стоянова към 

академичната дейност, мотивацията ù за израстване в университетското 

поприще и целенасоченост. Предвид нейния изявен професионален опит във 

финансово-застрахователната индустрия утвърждаването ù като част от 

преподавателския състав на ЦИУН ще допринесе за разширяване на  

връзката с практиката и в съответствие с тенденциите в модерното висше 

образование ще засили практико-приложния аспект на обучението особено 

при магистърските програми.       

 

III. Бележки и препоръки 

Предвид обема и качеството на представените материали по конкурса 

нямам критични бележки към публикациите и цялостната работа на 

кандидата. Бих отправила препоръка за разширяване на публикациите в 

чужбина, най-вече в реферирани и индексирани международни издания, 

което ще позволи на д-р Стоянова да популяризира работа си сред 

международната научна общност.  

 

IV. Заключение 

Предвид изпълнението на минималните национални изисквания,  

количеството и качеството на представените за рецензиране материали и 

тяхното съответствие с нормативната база, както и с оглед на цялостната ù 

учебна и научно-изследователска дейност и приноси убедено изразявам 

положителното си становище относно кандидатурата на д-р Галина 

Райкова Стоянова за заемане на академичната длъжност „доцент“ в ПН 

3.8 Икономика (Счетоводство и финансови анализи) в ЦИУН на БСУ.   

 

  

 

 

15. 07. 2022г.                 Член на научното жури: 

гр. Бургас       /проф. д-р М. Нейчева/ 


