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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Слави Димитров Генов, 

катедра „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ” 

при ИУ- ВАРНА  

 

ОТНОСНО: конкурс за научно звание “доцент” по научна специалност 

05.02.07 “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” 

към ВСУ с кандидат доцент на ВСУ д-р Антон Свраков 

 

 Единствен кандидат за обявения конкурс  е  д-р Антон Свраков. Той 

е роден в гр. Варна на 11.06.1956 г.. Завършил е Висшия институт за 

народно стопанство в гр. Варна през 1980 г., специалност “Счетоводна 

отчетност”. През 1988 защитава  дисертация и получава научната степен 

“доктор” (кандидат на икономическите науки). 

 Д-р Антон Свраков е преподавател в Икономическия университет- 

Варна от 1981 до 1994 г., а от 2004 г.  е преподавател  във ВСУ 

“Ч.Храбър”, където му  е присъдено научното звание  “доцент на ВСУ”. 

 

Учебно – преподавателска дейност 

 

 Д-р Антон Свраков води лекционни курсове в бакалавърска и 

магистърска степен на ВСУ “Ч.Храбър” по дисциплините:  “Основи на 

счетоводството”, ”История на счетоводството”, “Финансови отчети“, 

„Бизнес комбинации и консолидирани финансови отчети“ и ”Независим 

финансов одит”.  Учебната му натовареност е над изискуемия норматив от 

360 часа.  Специалностите, в които той преподава посочените дисциплини, 

са “Финанси и счетоводство”, “МИО”, “Международен маркетинг”, 

„Бизнес администрация“ и  „Счетоводство и контрол“. 

Лекционните курсове по изброените по-горе дисциплини са на 

изключително високо ниво. Те съчетават традициите в преподаването на 

счетоводни дисциплини с новаторски подходи и съвременни методики и 

средства за обучение. Д-р Антон Свраков /доколкото ми е известно/ е 

преподавателят, който първи е разработил лекционен курс по „История на 

счетоводството“ в България. На високо и съвременно равнище са и 

лекциите по дисциплините - „Бизнес комбинации и консолидирани 

финансови отчети“, „Финансови отчети“, „Независим финансов одит“.  

 В преподавателската си дейност д-р Антон Свраков се отличава с 

отлична теоретична подготовка по  преподаваните дисциплини. Като 

професионалист с огромен практически опит той успява  не само да 

запознае студентите с теоретичните постановки и практическите аспекти, 
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но и да допринесе за  мотивацията им в усвояването на преподавания 

материал. 

Преподавателският стаж на д-р Свраков е над 20 години. Неговата 

преподавателска дейност се характеризира с добросъвестност и  

дисциплинираност. Иновативните методи в научната и образователната 

практика, които той прилагат дават възможност на студентите да 

придобият образование на европейско ниво. 

Д-р Антон Свраков е познат и на колегите от професионалната общност. 

Той редовно участва в провеждането на семинари със счетоводители, 

регистрирани одитори, членове на ИДЕС и одитори от Сметната палата, 

където неговият професионализъм и преподавателски умения се оценяват 

отлично. 

 

 

Научноизследователска дейност 

 

 Представените за рецензиране трудове, публикувани през периода 

2004 – 2012 са следните: 

- 11 публикации в две ежегодно публикувани книги; 

- 2 студии и монографии; 

- 41 научни статии; 

- 4 научни доклада от участия в научно-практически 

конференции; 

- 5 учебни ръководства за студенти; 

 

Публикациите и научните трудове на д-р Антон Свраков са в следните 

области: 

- Теоретична обосновка и сравнителен анализ на философията на 

МСС, генезиса на разбирането за счетоводството и  българските 

традиции; 

- Проблеми, коментари и критичен анализ на прилагането на 

Международните счетоводни стандарти /МСС/ в българската 

практика; 

- Проблеми, коментари и критичен анализ на прилагането на 

Международните одиторски стандарти /МОС/ в България; 

- Историческото развитие на счетоводството, настоящото му 

състояние и развитие  в съответствие със световната глобализация 

и интернационализация на икономиката; 

- Проблемите на  професионалното ръководство на счетоводството 

и одита в България; 

 

От публикациите проличава  познаването в дълбочина, на сериозно 

теоретично ниво, на проблемите в посочените по-горе области, както и 
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умението те да се представят по неповторим, увлекателен и разбираем 

начин на читателите.  

         Авторът  прави задълбочен критичен анализ на съществуващата 

практика по прилагането на МСС и МОС, като наред с теоретичните 

фундамети и анализи проличава задълбоченост и богат опит в различните 

аспекти на практическото им прилагане. Познаването на  вековния опит, 

традиции и школи в счетоводството на развитите страни му позволява да 

осмисли и да пренесе творчески този опит в счетоводството и одита.  

 Представените доклади на научни конференции и други публикации 

на автора отговарят на академичните изисквания и представят  научно–

изследователски методи, методически инструментариум  и актуални 

знания в различните направления на съвременното счетоводство и одита. 

  

Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Приемам формулираните от д-р Антон Свраков  приноси, както 

следва: 

- По отношение на историята и теорията на счетоводството и 

развитието на счетоводното законодателство; 

- По отношение на историята, законодателното и професионалното 

уреждане на независимия финансов одит; 

- По отношение на икономическия анализ и други въпроси. 

          

          Считам, че те допълват и обогатяват теорията и практиката по 

систематизираните по-горе научни области. 

.  
Критични бележки 

 

Нямам критични бележки към научната и преподавателската дейност 

на кандидата. Единствено мога да си позволя да препоръчам  теоретико-

методологичическите обосновки и критичния ананлиз в областта на  

историята на счетоводството, бизнес комбинациите, консолидираните и 

индивидуалните финансови отчети и независимия финансов одит да  се 

публикуват в повече издания. 

 

 Заключение 

 

 Посочените постижения характеризират д-р Антон Свраков като 

ерудиран изследовател и опитен и всеотдаен преподавател, създател на 

традиции в  областта на преподаването на счетоводството и одита, което 

ми позволява да подкрепя безусловно кандидатурата на д-р Антон Свраков 
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за заемане на академичната длъжност “доцент”. Налице е пълно 

съответствие между изискванията и критериите за посочената академична 

длъжност и оценките за цялостната му работа. 

 

 

Варна, 03.04.2012 г.     Доц. д-р Сл. Генов 

 


