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СТАНОВИЩЕ 

 

за научните трудове и учебната дейност 

на асистент доктор Ива Банкова Монева  

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „до-

цент” в професионално направление 3.8 Икономика – Счетоводна отчет-

ност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност във 

финансовия, публичния и частен сектор) 

обявен в ДВ бр. 51 от 07.07.2015 г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

Разработил: професор доктор Емил Спасов Панушев, ВСУ „Черноризец 

Храбър“, професионално направление 3.8 Икономика – Световно стопанс-

тво и МИО 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъ-

пили по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 51 от 

07.07.2015 г.) и на интернет страницата на университета за нуждите на ка-

тедра „Информатика и икономика“ към факултет „Международна иконо-

мика и администрация“. Представените по конкурса документи съответст-

ват 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 – 

асистент доктор Ива Банкова Монева от ВСУ „Черноризец Храбър“. 

За участие в конкурса кандидатът асистент доктор Ива Банкова Монева 

е представила списък от общо 20 заглавия, в т.ч. 8 публикации в български и 

чуждестранни научни издания и научни форуми, 5 студии и статии (са-

мостоятелно и в съавторство), 1 монография, 6 учебника и учебни пособия 
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(самостоятелно и в съавторство). Представени са и документи за участие на 

различни позиции в проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС. 

Представените публикации са в специализирани издания, както и в 

сборници на авторитетни национални и международни форуми. 

 

2. Данни за кандидата 

Асистент доктор Ива Банкова Монева е завършила висше образование 

– специалност „Счетоводство и контрол в Икономическия университет – 

Варна, като придобива и педагогическа правоспособност. През 2013 г. по-

лучава ОНС „доктор“ по счетоводна отчетност, контрол и анализ на сто-

панската дейност (счетоводство). Работи като асистент във ВСУ „Черно-

ризец Храбър“, осъществява консултантска дейност по счетоводни въпроси, 

финансов одит и др. 

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

В представената от асистент доктор Ива Банкова Монева научна про-

дукция могат да се обособят няколко области на научен интерес. В 

най-голяма степен са разработени въпросите за справедливата стойност и 

приложението на международните счетоводни стандарти в практиката на 

финансовите и нефинансовите предприятия. На второ място може да се 

отбележи разработването на редица практически счетоводни проблеми в 

стопанската практика, както и проблеми на законодателното регулиране на 

националното счетоводство. На трето място са специфични проблеми на 

счетоводното отчитане на животозастраховането, както и въпроси на да-

нъчната дисциплина при уреждане задълженията на физическите и юри-

дическите лица. 

Представените научни разработки са плод на самостоятелни научни 

изследвания и отговарят на изискванията за академични публикации. 
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4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност 

на кандидата 

Кандидатката води лекции и семинарни занятия по Основи на счето-

водството, организация на финансовата отчетност, бюджетно счетоводство, 

банково счетоводство, счетоводен софтуер и др. Наред с това има подготвен 

курс на английски език. Има подготвени лекционни курсове в бакалавърска 

и магистърска степен като за целта има разработени учебно-методически 

помагала. В учебно-педагогическата работа представя редица казуси от 

консултантската си дейност и привлича водещи експерти от практиката. 

Научен ръководител е на чуждестранен докторант. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

В представената научна продукция на кандидатката могат да се откроят 

приносни моменти в следните области: 

На първо място може да се отбележи задълбоченото изследване на 

категорията справедлива стойност, въведена в международните счетоводни 

стандарти. Предвид разширяващото се използване на тези стандарти са 

разработени въпроси на същността и използването на категорията и отра-

жението върху финансовите отчети. Съпоставена е практика в България с 

други държави в ЕС, като са изведени спецификите на различните законо-

дателства. Този принос може да се формулира като Обогатяване на същес-

твуващи знания. 

На второ място са проблеми на законодателното регулиране на счето-

водното отчитане, промените в националния сметкоплан и проблеми на 

регулиране и усъвършенстване на тази дейност. Наред с това са изследвани 

конкретни проблеми на амортизационната политика. Този принос може да 

се третира като приложение на научни постижения. 

На трето място за разработените съществени проблеми на стопанската 

практика, свързани с приложението на данъчното законодателство в сче-
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товодната практика. Важно място заема взаимодействате с кредитните ин-

ституции и третирането на банковите такси. Този принос може да се оцени 

като приложение на научни постижения в практиката и реализиран ико-

номически ефект. 

 

6. Бележки и препоръки  

Важността от въвеждането на международния стандарт за оценяване 

по справедлива стойност са важни, предвид отворения характер на бъл-

гарската икономика. Причините за забавянето едва ли се коренят в „липсата 

на интелектуална любознателност“, а по-скоро в степента на вграждане на 

международните счетоводни стандарти в националната практика, което е 

функция на Министерството на финансите, неговата политика и разработ-

ваните изисквания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, науч-

но-приложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка и 

препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ 

„Черноризец Храбър” да избере асистент доктор Ива Банкова Монева да 

заеме академичната длъжност „доцент ” в професионално направление 3.8 

Икономика – Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 

дейност (счетоводна отчетност във финансовия, публичния и частен сек-

тор). 

 

27.10.2015 г.    Изготвил становището:  

Гр. Варна       (Проф. д-р Емил Панушев) 

 


