СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ СВИЩОВ

СТАНОВИЩЕ
От:

Относно:

Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
Научна специалност „Планиране“
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов
конкурс за доцент по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика
(Финанси) в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

1. Представяне на кандидата за участие в конкурса, научната специалност и
катедрата, за нуждите на която се обявява конкурса.
Конкурсът по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси) в Шуменски
университет „Епископ Константин Преславски“ е обявен в ДВ, бр. 27 от 02.04.2021 г. за
нуждите на катедра „Социална работа“ към Педагогически факултет.
Единствен кандидат по него е Деница Петкова Загорчева - Койчева. Тя е
депозирала надлежно изискуемите документи съгласно Закона за развитие на
академичния състав в Р България и вътрешната нормативна база в Шуменския
университет.
2. Основание за написване на становището.
Основание за написване на становището е Заповед № РД-16-100/ 31.05.2021 г. на
Ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски” за назначаване на Научно жури за
заемане на академичната длъжност „доцент” и решенията на първото заседание на
формираното научно жури.
3. Персонална характеристика на кандидата:
Биографичната справка за кандидата гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева Койчева показва, че тя последователно и системно изгражда и натрупва множество
компетенции за относително кратък период от време. След придобиването на ОКС
„бакалавър“ по „Икономика и управление на индустрията“ в ИУ Варна през 1999 г., тя
придобива магистърска степен по „Финанси“ в БСУ и по „Счетоводство и контрол“ във
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Започва трудовия си стаж в Община Шумен като счетоводител през 2000 г., като
последователно бива повишена в главен счетоводител и в началник отдел „Единно
бюджетно счетоводство“. През 2013 г. постъпва като асистент в ШУ, а след
придобиване на ОНС „доктор“ по ПН 3.8. Икономика, бива повишена в академична
длъжност главен асистент.
Натрупаният трудов стаж като преподавател в ШУ е 8 години.
Деница Петкова Загорчева - Койчева е защитила дисертационен труд на тема:
„Изследване и оценка на данъчната и инвестиционна политика на общините като
управляем фактор на бизнес средата за индустриалните фирми“.

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ СВИЩОВ

Кандидатът има сериозен опит в реализацията на няколко научноизследователски и приложни проекта: 2 международни, 4 национални и 9
университетски проекта. Директор е на Консултативния център за финансови анализи
към ШУ. Има ключова роля при организирането и провеждането на научните събития в
катедрата и университета, като участник в редица комисии, технически редактор на
научни издания с публикации на студенти, разработване на административна
документация.
Всички тези активности на кандидата безспорно показват, че тя се доказва не
само като добър преподавател и научен работник, но и като експерт, администратор и
организатор за покриване на високите изисквания в сферата на висшето образование.
4. Изпълнение на минималните
допълнителните изисквания.

национални

изисквания

и

на

Кандидатът за заемане на академична длъжност „доцент“ по настоящия конкурс
гл. ас. д-р Деница Загорчева - Койчева е представила Справка за изпълнение на
минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ в научна област 3.
„Социални, стопански и правни науки”, в която отчита изпълнението на
количествените изисквания както следва:
А) Национални минимални изисквания съгласно ЗРАСРБ (чл.2б) и Правилника
за приложението му (чл.1а, ал.1) – изпълнени с общ брой точки 415 (четиристотин и
петнадесет), които се формират от:
• Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен
„доктор”. Темата на дисертационния труд е „Изследване и оценка на
данъчната и инвестиционна политика на общините като управляем фактор на
бизнес средата за индустриалните фирми“;
• Хабилитационен труд – монография. Темата на хабилитационния труд е
„Планиране и управление на собствените приходи на общините чрез
симулатори за бюджетиране“;
• Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.
Кандидатът представя една публикация на английски език, в съавторство;
• Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове. Кандидатът
представя 12 заглавия – 3 на английски език и 9 на български, всички
самостоятелни.
• Цитирания. Публикации на гл. ас. д-р Деница Загорчева са цитирани в 11
нереферирани списания с научно рецензиране.
Б) Изпълнение на допълнителните изисквания, съгласно чл. 57а, ал. 2 от
ППЗРАСРБ. Кандидатът е представил:
• Списък с научноизследователски проекти, в които гл. ас. д-р Деница
Загорчева е участвала;
• Справка за водени дисциплини, която съдържа информация за 11 курса в
ОКС „бакалавър“ и 12 курса в ОКС“магистър“;
• Справка за извънаудиторни занятия;
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•

Списък на студенти, успешно защитили под ръководството на кандидата и на
студенти, участвали в научноизследователски екипи по проекти;
• Информация за 2 научни и научноприложни разработки: Модел за планиране
и управление на собствените приходи на общините чрез симулатори за
бюджетиране и Модел за изследване и оценка на данъчната и
инвестиционната политика на общините.
Всички справки за изпълнение на количествените изисквания, представени от
кандидата гл. ас. д-р Деница Загорчева - Койчева, са попълнени коректно.
От представените документи е видно, че кандидатът отговаря на всички
Национални минимални изисквания съгласно ЗРАСРБ (чл.2б) и Правилника за
приложението му (чл.1а, ал.1), както и на всички допълнителни изисквания,
съгласно чл. 57а, ал. 2 от ППЗРАСРБ.
5. Преподавателска дейност.
Учебно-преподавателската дейност на кандидата е тясно свързана с предмета на
настоящия конкурс. Гл. ас. д-р Деница Загорчева - Койчева има напълно достатъчна
преподавателска натовареност: в ОКС бакалавър преподава 11 дисциплини и в ОКС
магистър – 12 дисциплини.
Натрупаният опит в учебно-преподавателската дейност на кандидата е напълно
задоволителен за заемане на академичната длъжност „доцент” в ШУ в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Финанси).
6. Обща характеристика на научната продукция.
За участие в конкурса гл. ас. д-р Деница Загорчева - Койчева е представила за
рецензиране разнообразни по своя характер научни трудове, в т.ч.: една монография;
една публикация в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази
данни с научна информация; 12 статии и доклади, публикувани в нереферирани
списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове.
Голяма част от тези публикации са цитирани в разработките на студенти и на други
изследователи, което е атестат за положително възприемане на тезите и резултатите от
научните й изследвания.
Публикациите на кандидата са със сериозна тежест и покриват разнообразни
тематични области на икономиката и финансите в бизнеса и особено в публичния
сектор. Гл. ас. д-р Деница Загорчева - Койчева демонстрира отлично познаване на
теоретичната и нормативната страна на фундаментални постановки в изследваните
области и притежава умения целево да ги интерпретира. Научните търсения на
кандидата са подплатени там, където е възможно, с практически изследвания и анализ,
а данните са обработени със достъпен софтуер. Подчертан е стремежът за апробиране
на използваните методики, което позволява на автора да конкретизира приложими в
практиката изводи и препоръки за повишаване на ефективността на организациите от
публичния сектор.
7. Научни приноси на кандидата.
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flpuenraM 3aflBeHrrre or KaHAuilara rro KoHKypca flpereHrlull 3a rrpr.rHocu, Kor{To
ca SopnryJrrrpaHr{ KopeKTHo r.r cr.rHT$rrpaHo H orpa3rrBar Qarcruuecrcrrre pe3yJrrarrr rr
AocrrrxeHrrfl Ta or HayqH o-rrp lrJroxHrrre fi us creAB aHrrfl .
Cpaa rro-BaxHr,rre HayrrHrr rrpunocv Ha.4-p 3aropqeBa - Kofiqesa cMrraM , qe ca re3[I,
cBbp3aHlr c:

o

Paspa6orBaHe

u aupo6upaHe Ha HoB MoAen 3a [JraHr{paHe pr yrpaBJreHr,re

Ha

co6creeHllTe rrprrxoALr ua o6uluHr,rre qpe3 cr.rMynarop[ 3a 6roAxerprpaHe

o
o

CrsAaAeHLIfl MeroAonorr4qeH anapar 3a apryMeHrprpaHe ns6opa Ha pe3ynrar

npu 6ro4xerupaHero
Pa:pa6oreHara u anpo6vpana MerolprKa 3a orIeHKa Ha B3aprMHara 3aBlaqaMocr
vr Brrr4fllrrrle MexAy LrHBecrErIr4oHHara v AaHbr{Hara rronr{Tuna Ha o6uuuzre rr
o6nrpsnaHero cbc crerlenTa Ha pa3Burkre Har,rHAycrpkrflTa Ha JroKuLlHo HprBo.

8. Kpr.rrurrHn

6e.rrexr[ u fipeAJroxeHrrfl.

Flsuau KoHKperHI{

KpI4TurrHLr

6ereNru ro IoKyMeHTLrre rro KoHKypca. Krna

KaHILIAaTa LIMaM rrepMaHeHTHa rrperropbKa

- 5a pa6orpr 3a [oAroroBKa la peanr,r3ar\ufl. Ha
HayrrHo[3cneroBareJrcKrr rrpoeKTrr Lr uy6rurraquu B Hayqur,r vrcEalvrfl, pe$eptrpalr4 kr
LlHAeKcplpalevr B cBeroBHopr3Becrsu 6azu lalanu*t c HayqHa zn$opnaar1;afl.
10. O6o6ueHo 3aKJrroqeHue rr cranoBr{rqe.

B o6o6ueHlle Ha Ka3aHoro Ao ryK u

oqenseafiKu KaHAr^Aara no cbBKyrrHocrra or
c rrbnHa y6e4enocr Aa [ocraBfl
rloJrox[TeJrHa oIIeHKa Ha KaHA*til Ta v ra [orBbpr1fl, qe rJr. ac. A-p flennqa 3aropuera Kofiqena yAoBnerBopflBa BcrrrlKllt il3[cKBaH[rfl 3a 3aeMaHero Ha aKaAeM[rrHara AnbxHocr
,,AoIIeHT", cbrracHo 3PACPE.
flpe4"rraraM KaHArrAarbr rlo KoHxypca rJr. ac. A-p AeHr{rIa fferrona 3aroprreBa Kofi'ren a aa 6rAe ur6pana 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMrrqHara AJrblr(Hocr ,rAoueHT" no o6.rracr
Ha Brlc[re o6paronauue 3. Coqua"rrHr.r, crorraHcKrr u [paBHrr Hayrlr, npoQecrroHaJrHo
HarrpaBJreHlre 3.8. I4rcoHoMr{Ka ((Dunancu) ra HyxArrre Ha KareApa ,rCoquaJrHa pa6orat'
KbM fleAarorrqecKrr Qanylrer B lllyvrencKrrfl yHrrBepcuTer ,rEnucrcon KoncraHTrrH
frpec.uaBcK[" tt ce HaAflBaM HayqHoro xtyplr ila B3eMe eAr{HoAymHo [oJrox[TeJrHo
pemeHlle 3a TOBa.
rIpeAocraBeHI,ITe AoKyMeHTrt vr aBTopcKr4 Marepr4altur, Mora

30.07.2021.
CBИ IIIoB
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