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СТАНОВИЩЕ 

 

за научните трудове и учебната дейност 

на гл. ас. д-р Антон Христов Свраков, представени за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент” 

в професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, 

контрол и анализ на стопанската дейност), обявен в ДВ бр. 103 от 23.12.2011 

г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

Рaзработил: Професор доктор Емил Спасов Панушев – ВСУ “Черноризец 

Храбър”  

(3.8. Икономика/Световно стопанство и международни икономически от-

ношения) 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили 

по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г.) и 

на интернет-страницата на университета за нуждите на катедра “Международна 

икономика и политика” към факултет Международна икономика и админист-

рация. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния състав 

на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: гл. 

ас. д-р Антон Христов Свраков от ВСУ „Черноризец Храбър”. 

За участие в конкурса кандидатът гл. ас. д-р Антон Христов Свраков е 

представил списък от общо 122 заглавия, в т.ч. 11 участия в 2 книги (след съо-

тветно актуализиране се издават от 2006 г.), 7 студии, 68 статии, 17 научни до-

клади, 5 научни разработки по теми на НИС, 12 учебни помагала, както и 19 

научни статии в специализирани икономически вестници. 
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Представената научна продукция е резултат от задъбочена изследовател-

ска работа в областта на историята и основите на счетоводството, развитието на 

съвременните счетоводни школи, независимият финансов одит, практи-

ко-приложни анализи и коментари върху националните счетоводни стандарти и 

др. Наред с това кандидатът е подготвил и публикувал учебни материали и ръ-

ководства за работа със студенти. Редица научно приложни разрботки са внед-

рени в стопанската практика, а резултатите от научно-изследователските прое-

кти са представени на престижни международни форуми. Всичко това ми дава 

основание да приема, че кандидатът отговаря на съвкупността от критерии и 

показатели за заемането на академичната длъжност „доцент” съгласно изиск-

ванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за акаде-

мичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

 

2. Данни за кандидата 

Гл. ас. д-р Антон Христов Свраков е завършил Икономическия универ-

ситет в гр. Варна, а през април 1988 г. му е присъдена ОНС „доктор”. Специа-

лизирал е в БАТО – Комитет по туризъм, „Делойт и Туш” – Дюселдорф. Има 

професионални лицензи за одитор и дипломиран експерт-счетоводител. Работил 

е като преподавател в Икономическия университет – Варна, „Делойт и Туш 

България” ЕООД, Трансинвестмънт и др. От 2004 г. е преподавател във ВСУ 

„Черноризец Храбър”. 

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

В значителната по обем научна продукция на гл. ас. д-р Антон Христов 

Свраков третират съществени аспекти на историческото развитие и общо тео-

ретични въпроси на счетоводството, както и практически въпроси на счетовод-

ството в туризма, общественото хранене и търговията. Важен аспект на разра-

ботките са промените в счетоводната теория и практика в условията на транс-

формация на икономическите условия у нас и процесите на интегриране в ев-

ропейската интеграционна общност. Практико-приложните разработки в обла-
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стта на междунарадните одиторски стандарти способстват за подобряване из-

ползването на националните счетоводни стандарти. Виждания и тези на канди-

дата за връзките между търговско-правните и счетоводно-правните изисквания 

на практиката са дискутирани на национални и международни форуми и са пу-

бликувани в авторитетни сборници от международни конференции. Това ми 

дава основание да приема, че представените трудове отговарят на изискванията 

за академични публикации. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Антон Христов Свраков включва 

разработването и преподаването на лекционни курсове в бакалавърска степен 

(Основи на счетоводството, История на счетоводството, Счетоводство) и в ма-

гистърски програми (Глобализация и съвременни счетоводни школи, Бизнес-

комбинации, инвестиции и консолидирани отчети) – общо над 660 часа. Разра-

ботени са методически ръководства, които се ползват от студентите в Счето-

водната кантора във ВСУ „Черноризец Храбър”, и осигуряват високо качество 

на преподаване. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

В представените по конкурса публикации се открояват следните приноси: 

• В изследванията на кандидата са систематизирани практиките на раз-

лични национални счетоводни школи и промените във възгледите за 

счетоводството. Изградени са хипотези относно историческото разви-

тие на счетоводството и се коментира еволюцията в основните счето-

водни школи и отражението ù съвременните законодателства. Тези 

приноси могат да се определят като развитие на нови хипотези и методи 

в областта на научното изследване. 

• В трудовете на кандидата са дискутирани въпроси за интеграцията в 

счетоводството в европейски и в световен мащаб. Отразени са проме-



4 
 

ните в българското законодателство и счетоводна практика. Разрабо-

тени са виждания за Международните стандарти и финансовите отчети 

и отражението им в националната нормативна уредба. Тези приноси 

могат да се оценят като обогатяване на съществуващо знание. 

• Кандидатът е разработил и е представил вижданията си за Междуна-

родните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит. 

Развити са практико-приложни аспекти на връзката между годишното 

счетоводно и данъчно приключване и представянето му в годишните 

финансови отчети. Тези приноси могат да се определят като приложе-

ние на научни постижения в практиката. 

 

6. Бележки и препоръки 

Предвид важността на разглежданите от кандидата проблеми бих препо-

ръчал систематизиране и обобщаване на резултатите в значим авторски моног-

рафичен труд. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, 

анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и 

приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчам на Нау-

чното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да 

избере гл. ас. д-р Антон Христов Свраков да заеме академичната длъжност 

„доцент” в професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, 

контрол и анализ на стопанската дейност).  

 

4.04.2012     Изготвил становището: 

гр. Варна     /Професор доктор Емил ПАНУШЕВ/ 

 


