
 

 

 

С П Р А В К А 

 

за по-важните приносни моменти, съдържащи се в  

научната продукция на Антон Христов Свраков 

за периода 1982 г. – 2012 г. 

 

 

 I. По отношение на историята и теорията на счетоводството и развитието на 

счетоводното законодателство: 

 

 1. Изградена е една научна хипотеза за възникването и облика на счетоводството от 

появата му, до падането на Римската империя. Изследвани са и са представени обектите, 

средствата и хората, занимаващи се със счетоводство в онова далечно време. 

 2. Обобщена е и е изяснена историята на документирането в счетоводството от неговата 

поява в древността до началото на ХХ век, дадени са редица изводи от практико-приложен 

характер и паралели с настоящото му състояние. 

 3. Направен е цялостен преглед на развитието на счетоводството от възникването до 

началото на ХХI век като са изказани редица хипотези, свързани със създаването на различните 

школи и направления. От исторически аспект се изясняват прогреса и съвременните тенденции 

в развитието на счетоводството. 

 4. Изказани са редица научно-обосновани хипотези за утвърждаването и развитието на 

традициите и националните счетоводни школи през ХIХ и ХХ век. 

 5. Направена е научна периодизация на счетоводството в световен и в национален 

мащаб и на тази база са формулирани характерните черти на всеки етап от развитието му. 

 6. Изследвано е цялостното законодателно и практическо развитие на счетоводството в 

България от края на ХIХ век до наши дни, като изведени проблемите и противоречията. 

 7. Направен е критичен обзор на развитието на Националните счетоводни стандарти от 

1993 до 2003 г. 

 8. Критично е разгледано съвременното състояние на счетоводството в света и са 

изградени някои хипотези за бъдещето му развитие под влияние на глобализацията и 

въвеждането на Международните стандарти за финансови отчети. Развита е концепцията за 

очакваната конвергенция и пълно отпадане на така наречения счетоводен национализъм. 

 9. Развито е схващането за самостоятелно съществуване на счетоводното право като 

частен раздел на търговското право. В тази връзка се разграничава счетоводството като 

универсална абстрактна идея и техника от съвкупността от счетоводно-правните принципи. 

 10. Изяснено е съвременното разбиране за счетоводна база и обща рамка на финансова 

отчетност като израз на системата от счетоводно-правни норми. 

 

 

II. По отношение на историята, законодателното и професионалното уреждане на 

независимия финансов одит 

 

 1. Исторически е изследвано развитието на независимия финансов одит в България. 

Изяснени са характерните му черти и особености, направен е паралел със състоянието му в 

другите страни и на тази основа са изказани някои хипотези за бъдещото му развитие. 

 2. Направен е практико-приложен коментар на по-голямата част от Международните 

одиторски стандарти, които се прилагат в България от 2003 г. 

 3. Представен е опитът на Германия в областта на одита, системата за обучение, 

основните принципи и изискванията към професията на одитора и професионалните 

организации в Германия. 
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 III. По отношение на икономическия анализ и други въпроси 

 

 1. Изградени са методики за анализ на различни стопански обекти главно в сферата на 

търговията и туризма. 

 2. Обобщени са различни въпроси по отношение на организацията и методиката на 

анализа на ефективността в туризма. 

 3. Цялостно е разработен един модел на счетоводство и анализ на ресторантьорството в 

туризма, като той е бил обект на нормативно регламентиране през периода от 1988 г. до 1991 г. 

 

 

 

 

 Изготвил: 

 

 Антон Свраков 

 

 

 8 февруари 2012 г. 

 Варна 


