
 

РЕЗЮМЕ 

 

 

на научната продукция на доц. на ВСУ д-р Антон Христов Свраков  

във връзка с участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент”, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” по научната специалност 

„Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 

дейност)”, обявен в ДВ бр. 103/2011 г. 

 

 

 Публикуваната по момента научна продукция на Антон Христов Свраков е 

създавана през периода от началото на 1982 г. до края на 2011 г. Тя обхваща: 

 

 (а) публикации, свързани със защита на докторска дисертация – 8 броя; 

 (б) участие в две книги, които след съответното актуализиране се издават 

ежегодно едната от 2006 г., а другата от 2008 г.; 

 (в) студии и монографии – 7 броя; 

 (г) научни статии – 68 броя; 

 (д) научни доклади – 17 броя; 

 (е) учебници и учебни помагала – 12 броя; 

 (ж) разработени теми по НИС – 5 бройки; 

 (з) научни статии в специализирани икономически вестници – 19 бр. 

 

 Цялата продукция обхваща повече от 120 броя с общ обем над 3400 

стандартни машинописни страници. Публикациите могат да бъдат разгледани в два 

последователни периода и в следните основни насоки:
1
 

 

 I Период – От началото на 1982 г. до края на 1990 г. 

 

 През този период основните теми, които са разгледани се отнасят до 

следните по-важни области: 

 1. Исторически и общо-теоретични въпроси на счетоводството. В тази връзка 

са изградени някои хипотези, които се отнасят до възникването на счетоводството, 

неговото първоначално развитие и особености; разгледани са въпроси на общо-

утвърдената тогава счетоводна теория и практика; анализирани са някои 

счетоводни способи; коментира се правилността на прилаганата счетоводна 

терминология и др. 

                                                   
1
 Разделянето на тези два периода се обуславя от промяната, която настъпи в областта на законодателното 

уреждане на счетоводството в България от началото на 1991 г. 
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 2. Практически въпроси на счетоводството преди всичко в областта на 

туризма, общественото хранене и търговията. Направени са редица предложения за 

подобряване на организацията и методиката на текущото счетоводство. 

 3. Методологически, организационни и практико-приложни въпроси на 

икономическия анализ в посочените по-горе области. 

 4. Конкретни разработки по икономически анализ на дейността на отделни 

стопански предприятия. 

 

 II Период – От началото на 1991 г. понастоящем 

 

 През този период основните теми могат да бъдат обобщени в следните 

направления: 

 1. Общо-теоретични въпроси на счетоводната теория в условията на 

свободна пазарна икономика. Обосновава се необходимостта от дефинирането на 

счетоводно право като самостоятелен клон на търговското право, без познаването 

на което е невъзможно да се възприемат съвременните счетоводни решения в 

различните счетоводни законодателства. 

 2. Исторически въпроси на развитието на счетоводството през вековете, 

преглед на различните национални счетоводни школи и законодателни системи, 

характеристика и особености на процесите, които водят до промени във възгледите 

за счетоводството. Направен е сравнителен анализ на основните счетоводни школи 

и съвременни законодателства. 

 3. Анализ на глобализационните процеси, които протичат в счетоводството в 

световен мащаб. Разгледани са въпросите на интеграцията в счетоводството в 

европейски и в световен мащаб, направени са редица изводи и са изградени 

очаквания за настоящо и бъдещо развитие. 

 4. Развитие и реализация на Международните стандарти за финансови отчети 

(МСФО). Представена е преди всичко тяхната философия и различието им от 

традиционното разбиране за счетоводството у нас. Прави се сравнителен анализ на 

МСФО и прилаганите у нас Национални счетоводни стандарти, а в последствие и 

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. 

 5. Изследване на историята на счетоводната теория и законодателство в 

България от края на XIX век до наши дни. Направен е критичен анализ на всички 

промени, настъпили след 1991 г. и са дефинирани редица предложения, част от 

които са станали факт след многобройните промени на законодателната и 

регулаторната рамка. 

 6. Изчерпателен коментар на Закона за счетоводството и на значимите 

промени, които настъпват в двете му издания, съответно от 1991 г. и от 2002 г. 

 7. Пълен коментар на Закона за независимия финансов одит, както и на 

значимите промени, които са внасяни в него. 

 8. Представяне на Международните одиторски стандарти. Подробно са 

разгледани тяхната структура, вътрешна връзка и подход за прилагането им в 

нашата страна. 
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 9. Практико-приложни коментари на по-голямата част от Международните 

одиторски стандарти. 

 10. Практико-приложна разработка на годишното счетоводно приключване и 

изготвянето на годишните финансови отчети по реда на МСФО. 

 11. Практико-приложни коментари на някои от Националните счетоводни 

стандарти за финансови отчети. 

 12. Практическите аспекти на връзката между годишното счетоводно и 

данъчно приключване и начина на представянето им в годишните финансови 

отчети и данъчните декларации. 

 13. Връзка между търговско-правните, счетоводно-правните и данъчно-

правните изисквания за годишното представяне на резултатите и годишните 

финансови отчети. 

 14. Практико-приложни коментари по отношения на бизнес-комбинациите и 

правните преструктурирания на търговските дружества. 

 

 Извън посочените публикации са изготвени редица практически помагала, 

добри практики, вътрешни правилници, указания, консолидационни пакети и други 

подобни в областта на счетоводството и финансовите отчети за много търговски 

дружества и икономически групи. Всички те се прилагат понастоящем в тяхната 

практика. 


