РЕЦЕНЗИЯ
на научните трудове и учебната дейност
на ас. д-р Ива Банкова Монева,
представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”
в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна
отчетност, 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”
Рецензент: Проф. д-р Николай Стоянов Колев, редовен преподавател в Бургаски
свободен университет, професионално направление 3.8. „Икономика”, научна
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”.
Настоящата рецензия е изготвена в изпълнение на Заповед № 1068/2015 г. на
Ректора на ВСУ и въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен от ВСУ
„Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 51 от 07.07.2015 г) и на интернет-страницата на
университета за нуждите на катедра „Информатика и икономика” към факултет
„Международна икономика и администрация”. 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 само един кандидат, ас. д-р
Ива Банкова Монева от Варненски свободен университет. Те включват:
1.1. Публикации по конкурса
За участието си в конкурса кандидатът ас. д-р Ива Банкова Монева е представил
списък от общо 20 заглавия, в т.ч. 12 публикации в български и чуждестранни научни
издания и научни форуми, от които 1 монография, 1 студия, 4 статии и 6 доклада пред
научни форуми, 2 от които в чужбина. Кандидатът е автор и съавтор в 6 учебници и
учебни пособия. Представени са за рецензиране и 1 отзив, и 1 бр. резултати от анкетно
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проучване. Последното

не

се приема за рецензиране, тъй като е извън научното

направление на конкурса.
Съобразно

горепосоченото

се

приемат

за

рецензиране

19

бр.

от

представените публикации на кандидата.
1.2. Диплом за висше образование, докторска степен и др. образователни
сертификати – приемат се за съответстващи на изискваните по конкурса.
1.3. Препис-извлечение от трудовата книжка на кандидата – удостоверява се над
16 години преподавателски стаж, над 15 от които във ВУЗ.
1.4. Справка за педагогическа практика на кандидата – доказваща участието в
преподаването на 26 учебни курса, от които в 9, като лектор. Всичките са по
научна

специалност

„Счетоводна

отчетност,

контрол

и

анализ

на

стопанската дейност”.
1.5. Автобиография – съобразена с европейския формат.
1.6. Справка за дейността на кандидата по показателите и критериите на ВСУ за
участие в конкурс и заемане на длъжността „доцент” – съответстваща на
условията по конкурса.
1.7. Списък на всички публикации на кандидата (34 бр.), в т.ч. и по настоящия
конкурс (20 бр.).
1.8. Списък на участия в научноизследователски проекти – в 7 проекта, в 1 от
които като мениджър на проекта.
1.9. Справка за заявените от кандидата научни приноси от публикациите по
конкурса – 5 приноса.
1.10. Справка за установените позовавания на трудове на д-р Ива Монева – 9 на
брой.
1.11. Копия на свидетелства, сертификати за участие и др. доказателства за
научната и преподавателската активност и възприемането на кандидата в
научната общност – 20 броя.
1.12. Резюме на представените от кандидата публикации за участие в конкурса.
Намираме, че предложените от д-р Ива Монева копия на документи, публикации,
сертификати и др. доказателства са необходимите и достатъчно, за да я
представят пред Научното жури.
2. Данни за кандидата
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2.1. Педагогически стаж. Към датата на участието в

конкурса ас. д-р Ива

Монева има 16 г, 10 м. и 22 педагогически стаж, от който 1 г. в Частна
търговска гимназия, а останалият във Варненски свободен университет. На
база граждански договори д-р Ива Монева е работила като сътрудник и
консултант на Регистриран одитор Йордан Георгиев, в счетоводна кантора
„Баутех инжинеринг” и в „Соди Девня” АД.
2.2.Образователни и научни степени, и други квалификации: Висше – ИУ
Варна, спец. „СК” (Диплома № 00483/1994 г); Педагогическа специалност –
ИУ – Варна (Диплома от 1994 г); Присъдена образователна и научна степен
„Доктор” по спец. 05.02.07. от СА „Д. А. Ценов” – Свищов (Диплома №
2013025/03.06.2013 г.). Сертификати за завършени курсове по: „Съвременни
образователни стратегии; „Методика на академичното преподаване и НИД;
„Съвременни УЕБ-технологии в обучението; „Английски език в сферата на
туризма; „Бизнес английски”.
Установява се съответствие на образователния ценз, специалността и
квалификациите на кандидата, д-р Ива Монева с изискванията по обявения
конкурс.
3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата
Д-р Ива Монева е автор на 34 публикации с общ обем 1 696 страници. За участието си в
конкурса на ВСУ за доцент по специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност” д-р Ива Монева представя 20 публикации, от които 14 научни
и 6 учебници и помагала. Научните публикации, които се приемат за рецензиране са
както следва:
№

ВИД на ПУБЛИКАЦИИТЕ

БРОЙ

ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ

1.

Монографии

1

1

2.

Студии

1

1

3.

Статии

4

4

4.

Доклади пред научни форуми

6

6

5.

Други

2

1

14

13

Всичко:
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Не се приема за рецензиране посочената като „Други” публикация под № 20,
„Резултати от проведена анкета за проучване на финансовата грамотност на ученици”,
тъй като считаме, че не отговаря на научното направление и научната специалност по
обявения конкурс.
Кандидатът прилага и списък с участия в научни проекти, качествата на което не
може да бъдат преценени, поради това че не са представени за съдържателно
рецензиране. Самият факт, обаче, че се работи в това приложно направление е
положителен атестат за д-р Ива Монева.
Общият преглед на научната продукция на д-р Ива Монева налага извода, че
тя е работила и продължава да полага изследователски усилия в областта на
научно направление 3.8. „Икономика” с пълна и последователна концентрация
върху проблематиката по научната специалност „Счетоводна отчетност,
контрол и анализ на стопанската дейност”. Наблюдава се търсене на
задълбоченост и надграждане в аспектите по прилагането на справедливата
стойност при счетоводната оценка на активите и пасивите. Представените
публикации имат качеството на научен труд и представят способностите на д-р
Ива Монева да обработва научна литература, да изследва проблематика и да
формулира научни хипотези и изводи.
4. Характеристика

и

оценка

на

учебно-педагогическата

дейност

на

кандидата
4.1. Преподавателска дейност. Кандидатът по конкурс, д-р Ива Монева е водила
и продължава да изнася лекционни курсове по 9 учебни дисциплини, почти в целия
спектър на научната специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност”, в т.ч. и Банково, Бюджетно и Счетоводство в търговията и
туризма, както и „Данъчно облагане и данъчен контрол”. По същите и други
счетоводни дисциплини тя се изявява и като ръководител на семинарни занятия.
Разработила е и учебен курс на английски език. Тези курсове и семинари тя води пред
бакалаври и магистри във всички форми на обучение във ВСУ, като натоварването за
учебната 2015/2016 г. в приравнени към упражнения часове е 843 ч. Осъществила е
научно ръководство на 21 дипломни работи и е рецензирала 28 дипломни работи. Чрез
консултации и курсови проекти тя работи и индивидуално със студентите си. В екип с
други членове на колегията разработва и актуализира учебни планове, и развива
курсове за обучение по направление 3.8. „Икономика”.
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4.2. Учебна и учебно-помощна литература. Д-р Монева е автор на 7 учебни
пособия. За участието си в настоящия конкурс тя представя 6 от тях, от които 1
самостоятелно и 5 в съавторство с общ обем лично участие – 299 страници.
Впечатлява с дидактическите си качества учебника „Основи на счетоводството”
в съавторство с А. Свраков и Н. Грозева.
Учебно-педагогическата дейност на д-р Монева е както традиционна (лекции
и семинари), така и разнообразна (консултации, курсови проекти научни
ръководства), което я представя като утвърден преподавател във ВУЗ.
Съставените сборници, учебни помагала и участието в учебници представят един
квалифициран в научната специалност „Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност” преподавател.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
От кандидатът по конкурса са заявени 5 научни приноса, 3 от които в
монографичния му труд и 2 в други предоставени за рецензиране научни разработки.
След внимателния прочит на представените копия от публикации си позволяваме
да очертаем два основни приносни аспекта в научната продукция на д-р Ива
Монева:
5.1. Частно научен - Формулирането на хипотезата за предстоящо
задълбочаващо се конвергиране в областта на оценяването на активи и пасиви
между Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти
за оценяване.
5.2. Дидактически – Участието в подготовката и написването на
учебници и учебни помагала по финансово, банково и бюджетно счетоводство.
6. Оценка на личния принос на кандидата
Д-р Ива Монева е автор с последователни интереси в изследване
проблематиката относно оценката на активите и пасивите по справедлива стойност.
Въпреки че дискусиите по тази проблематика на страниците на чуждестранните
специализираните издания е от десетилетия, то за нашата счетоводна мисъл и практика
е малко позната, поради което и актуална. Личен принос на д-р Монева е
извеждането на акцентите от тези дискусии и предоставянето им под формата
на монографичен труд на българските читатели.
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Свидетелство за общественото признание на научния принос на д-р
Монева са 9 позовавания на нейни публикации.
7. Бележки и препоръки
Съсредоточаването само в една частна проблематика има своите предимства и те
най-вече са във възможността за постигането на задълбоченост. В този контекст,
представеният за рецензиране монографичен труд може да се разглежда като
продължение на дисертационните усилия на д-р Монева. В такъв случай,
очакванията при прочита му са за повече дискусии, доказване на аргументите и
тезите с практически примери, заинтригуване на читателя с интересни казуси при
прилагането на оценки по справедлива стойност. Авторът му, обаче явно
предпочита да коментира концепции, модели и текстове на МСС, МСФО,
НСФОМСП, МOC, GASB, SFAS, което разбира се е негово право, но не представя
по най-добрия начин един съвременен изследовател.
Позволяваме си да препоръчаме при бъдещи разработки от такъв характер да се
формулират собствени идеи и/или хипотези на автора и да се направи опит за
защитата им чрез практически примери, казуси и лично проведени изследвания.
Така трудът ще е повече моно -, т.е. едно-авторски.
8. Лични впечатления
Познавам д-р Ива Монева в качеството ми на рецензент на нейния дисертационен
труд. Тя прави впечатление на отговорен

и последователен в търсенията си

научен работник. Значителната й преподавателска натовареност, е индикатор за
доверието което получава от страна на Академичното ръководство на ВСУ
„Черноризец

Храбър”.

Добро

впечатление

прави

и

нейната

системна

ангажираност в университетски, национални и международни проекти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ
на тяхната значимост и съдържащите се в тях научни, научно-приложни и приложни
приноси, давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да
предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере ас. д-р Ива
Банкова Монева да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално
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направление 3.8. „Икономика” по специалност „Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност”.
01.10.2015 г.

Рецензент: .............................................
Проф. д-р Николай Колев

