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                                            Становище 

За дисертационен труд на тема:  „ Усъвършенстването на счетоводния 

мениджмънт в университетските болници – предпоставка за 

финансовата им стабилизация”  

Докторант: Валентина Златанова Семерджиева, Катедра 

„Администрация и управление” 

ВСУ „Черноризец Храбър” 

Изготвил становище: доц. д-р Красимир Иванов, дпс, член на 

Научното жури. 

 

Настоящият дисертационен труд е положен в  интердисциплинарна  

област, касаеща  икономика и здравеопазване. Трудът изследва  

породените  конфликти и дефицити от познат в здравеопазването проблем: 

счетоводният мениджмънт в университетската болница и отношението му 

към за финансовата й стабилност. 

Актуалността на дисертационния труд е обусловена от задълбочаването на 

икономическата криза и паралелно с това повишаване на изискванията към 

лечебните заведения, определени от европейски стандарти,  което доведе 

болниците до сериозен дисбаланс.  

Изборът на тема, докторантката прави от личното си пристрастие към 

цялостния възпроизводствен процес в управлението  на здравно заведение 

и значимостта на стопанската, в частност на счетоводната информация.  

Обща характеристика на дисертационния труд.  

Дисертационният труд е с обем 243 стр., състои се от увод, три глави, 

заключение, библиографска справка. Основният текст съдържа 243 стр., 

27таблици, 175 заглавия на български, руски и английски език.  

Дисертантката много добре е дефинирала целта на своето научно 

изследване и е определила ясни, конкретни, изследователски задачи.  

В първа глава е формулиран изследователския проблем, който е върху 

„натрупани финансови конфликти и дефицити в управлението на 

ключовото звено в здравеопазването – университетските болници”.  
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Направен е добър обзорен анализ на финансирането на системата, 

болничните модели в България и Европа, като са показани добрите 

европейски практики.  Въз основа на него са изведени релевантни цели и 

задачи на научното изследване.  

Във втора глава са детайлизирани приносите на счетоводството, като 

източник на информация за управление на болнични заведения. Изведени 

са особеностите на счетоводния мениджмънт на лечебните заведения и е 

показан модел за комуникативност на счетоводната система.  

В трета глава е представено практическото изследване за причините на 

възникване на задължения в конкретно лечебно заведение. Определена е 

неговата социално-икономическа значимост за обществото. Направен е 

анализ  на зараждането на дълговете и сравнителен анализ върху 

задължения на аналогични здравни заведения. В следствие на което е 

изведен конкретен статистически модел, който обобщава  типа и степента 

на задлъжнялост, съотношенията дълг / собствен капитал и системния 

проблем във финансирането и управлението в лечебното заведение. 

В заключение дисертантката  формира  модел за  „поведение на счетоводен 

мениджмънт”, който се явява решаващ за надеждността на информацията, 

а от там за надеждността на управленските решения.  

Изводите направени от дисертантката разкриват наличието на системен 

проблем във финансиране и управление на университетските болници.  Но 

от друга страна поставят акцент върху възможността констатациите от 

конкретното научно изследване да бъдат приложени в практиката, с цел  

подобряване на  управленските решения на фона на реалната 

икономическа криза.  

Приносите от извършеното научно изследване са съразмерни към 

направените анализи и изводи и съответстват за образователната и научна 

степен „доктор”.  Съществени приноси са: 

• създаването на концептуален модел за счетоводен мениджмънт 

•  извеждането на насоки и правила за унифициране на счетоводната 

политика в болниците 

•   създаден и апробиран софтуер модел за комуникативност на 

счетоводната система.  
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 Публикациите са свързани с темата на дисертационния труд, изпълнени са 

всички изисквания на ЗВО.  

Нямам съществени забележки и препоръки. 

В заключение предлагам на членовете на уважаемото Научно жури, за 

присъдят на Валентина Златанова Семерджиева  образователна и 

научната степен „доктор”, по научната специалност „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство”.  

 

14.10.2013 г.                                         Изготвил становището: 

Гр. Варна     (доц. д-р Красимир Иванов, дпс) 

 


