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                                                     С т а н о в и щ е   

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 

/счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 

/счетоводна отчетност във финансовия, публичния и частен сектор/, 

обявен в Д.В. бр. 51 от 07.07.2015. г. за нуждите на ВСУ „Черноризец 

Храбър“ 

Разработил становището: доц. д-р Венелин Стоянов Георгиев, 

преподавател в катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически 

университет – гр. Варна, професионално направление 3.8 Икономика, 

научна специалност 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 

стопанската дейност“ 

Настоящето становище е изготвено въз основа на документи, 

постъпили по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър“  /Д.В. бр. 51 от 

07.07.2015  г. и на интернет страницата на университета за нуждите на 

катедра  „Икономика и информатика“   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. Обшо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствения 

кандидат асистент доктор Ива Банкова Монева от ВСУ „Черноризец 

Храбър“.  
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Кандидатът е представил списък от общо 20 заглавия от които 18 са 

публикувани в български научни издания, а 2 в чуждестранни издания /от 

участие в международни конференции/. Структурата на публикациите е 

следната: 1 монография, 1 студия в съавторство, 4 статии, 6 доклада от 

научни конференции, участие в 3 учебника и 3 сборника, както и 2 други  

публикации с по-общ характер.  

Представена е справка за цитиранията на ас. д-р Ива Монева от други 

автори /т.н импакт-фактор/. От нея се вижда, че кандидатът за научната 

длъжност „доцент“ е бил цитиран 9 пъти в т.ч 3 пъти в дисертационни 

трудове и 2 пъти в научни статии, което е добър атестат за научната и 

творческа му дейност. 

От списъка със свидетелства, удостоверения и сертификати се вижда, 

че ас. д-р Монева е завършила успешно курсове по съвременни 

образователни стратегии и технологии, по методика на академичното 

преподаване, по специализиран бизнес английски език и английски език в 

сферата на туризма и др., както и е придобила международни сертификати 

за участие и присъствие на конференции и по програма „Еразъм“. 

2. Данни за кандидата 

Асистент д-р Ива Монева е родена на 25.10.1971 г. в гр. Долна 

Митрополия, Ловешка област. През 1994 г. е завършила специалност 

„Счетоводство и контрол“ в Икономически университет – гр. Варна със 

среден успех от изпитите през курса на следването – мн. добър 5.48 и 

успех от държавния изпит – отличен 5.50. През 2013 г. Стопанска академия 

„Д. А. Ценов“ – гр. Свищов й присъжда образователната и научна степен 

„доктор“  по спец. 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 

стопанската дейност /счетоводство/ за защитен дисертационен труд на 

тема: „Използване на справедливата стойност при представяне на 
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активите във финансовите отчети на предприятията“. Притежава диплома 

от Икономически университет – гр. Варна за завършен пълния курс на 

специалността „Педагогика“. 

Асистент д-р Ива Монева работи на основн трудов договор във ВСУ 

„Черноризец Храбър“, гр. Варна, а по допълнителен трудов договор в 

Частна търговска гимназия, гр. Варна. По граждански трудов договор е 

консултант по счетоводни въпроси и сътрудник на регистрирания одитор 

Йордан Георгиев, както и в „Соди Девня“ АД – гр. Девня. 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Общият обем на научната продукция с която ас. д-р Ива Монева 

кандидатства за академичната длъжност „доцент“ е 544 страници, което 

като количествени араметри отговарят на общоприетите критерии при 

подобен род конкурси. Основен акцент следва да се даде на 

монографичния й труд, който е публикуван в електронно издание. В него 

се забелязва продължение на авторовите изследвания и творчески 

стремежи за приложимостта на справедливата стойност като текуща и 

периодична оценка на активите на предприятията. Тази оценка се 

разглежда от няколко аспекта - правната й регламентация, счетоводното й 

приложение и оценителските й предимства. Използването на голям обем 

българска и чуждестранна литература по разглежданата проблематика е 

спомогнало за задълбоченост в изследванията и правилното маркиране на 

положителните и отрицателни страни на концепцията за справедлива 

стойност, която продължава да бъде дискусионна.  

В хронологичен ред са представени етапите при създаване и 

приложение на МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност.  Изяснени 

са различията в международните счетоводни, одиторски и оценителски 
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стандарти по отношение нормотивните регламенти за оценяване по 

справедлива стойност.  

Следва да се отбележи, че авторът има и две статии в които фокусът е 

върху справедливата стойност и които в известна степен обогатяват 

представата за нейните полезни качества и приложимост. 

Останалите публикации под формата на студия, статии и доклади 

допълват теоретичните знания за счетоводните обекти и дават практични 

насоки за тяхното правилно интерпретиране и отчитане. 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Асистент д-р Ива Монева е водила лекции по 9 дисциплини и 

семинарни занятия по 8 дисциплини. Има разработен курс от лекции по 

счетоводство на английски език. Годишната й натовареност е над 

норматива. Написаните трудове: ръководства по счетоводство /едно 

самостоятелно и едно в екип/, учебник /в екип/, сборници /в екип/ от 

съдържателна гледна точка могат да бъдат високо оценени и полезни за 

студентите. Имайки предвид добрата теоретическа и практическа 

подготовка на ас. Монева, нейната педагогическа дейност се предполага  

да бъде на високо ниво. 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Научните приноси на кандидата за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ се съдържат в най-голяма степен в неговия 

монографичен труд. Задълбоченото проучване на причините за появата на 

справедливата стойност в многообразните й аспекти, бъдещото й 

приложение като база за текущо и периодично оценяване на активите и 

пасивите в предприятията  освен до обогатяване на съществуващи знания 
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водят и до практически полезни решения в областта на счетоводната и 

оценителска практика.  

Разработените учебници и учебни помагала с участието на кандидата 

се открояват с оригиналност и творчески подход при представянето на 

теоретичните и технологични аспекти на текущото счетоводно отчитане и 

изготвянето на финансовите отчети на предприятията. 

6. Бележки и препоръки 

Основната ми препоръка към ас. д-р Ива Монева е бъдещата й 

научно-изследователска работа да бъде насочена към по-широк диапазон 

от научните области в които тя е специализирала. Натрупаният опит и 

знания следва да се изразят в написването на трудове с научна и практико-

приложна насоченост използвайки интердисциплинарен подход. 

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 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 направление 3.8 

Икономика /счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 

дейност /счетоводна отчетност във финасовия, публичния и частен 

сектор/. 

 

14.10.2015 г.                                                Изготвил становището: 

                                                                             /доц. д-р Венелин Георгиев/ 
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