РЕЦЕНЗИЯ

въз основа на Заповед № 842/27.04.2018 г на Ректора на ВСУ „Черн. Храбър”,
изготвена от Проф. д-р. Николай Стоянов Колев, ПН 3.8. „Икономика”, НС:
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”
по професионално направление 3.8. „Икономика” , докторска програма „Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”

Автор на дисертационния труд:

Майра Хомаровна Абенова

Тема на дисертационния труд:

„ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ – АСПЕКТЫ И
ДЕЙСТВИЯ”

І. Общо представяне на дисертационния труд:
1. Предмет на дисертационният труд са „методологичните, методически и
организационни проблеми на одита на финансовата отчетност на организациите в
Република Казахстан на съвременен етап.”.
2. Обект на научното изследване е „финансовата отчетност на предприятия за
водоснабдяване и канализация в Република България и Казахстан в условията на
съвременната икономика”.
3. Дисертационният труд е представен на руски език в обем 223 страници, от които:
 178 страници (A4, Times New Roman – 12, 1.5) основен текст;
 1 страница списък на използваните съкращения;
 1 страница позовавания на нормативни източници;
 37 стр. приложения;
 6 стр. библиография.
4. Основният текст е структуриран, както следва:
 увод – 7 стр.;
 съдържателна част в 3 глави – 164 стр.;
 заключение – 7 стр.;
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5. Представеният списък на използваната литература е 6 стр. Като брой, това са 121
заглавия само на руски език.
6. Приложенията са 15 бр. и са представени на 37 страници.

ІІ. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния труд
1. Относно актуалността на разработваната проблематика.
Проблематиката по одита на финансовите отчети винаги е провокирала
счетоводната научна мисъл. Една съществена част от тази проблематика
мотивира счетоводните методолози да развиват и усъвършенстват одитните
модели, подходи, процедури и средства, с идеята не само установяват и
проверяват адекватността на финансовите отчети на предприятието, но и за да
усъвършенстват тяхната информативност и прозрачност. В този контекст, всяка
една разработка по проблемите на одита на финансовите отчети може да се
възприема като актуална. Това ни дава основание да адмирираме амбицията на
докторантката, да се докаже чрез разработка по тази много актуална
проблематика.
2. Обектът на изследването е доста ограничен и това е ” финансовата отчетност
на предприятия за водоснабдяване и канализация в Република България и
Казахстан в условията на съвременната икономика”, което предполага
оставане в рамките на един сравнителен анализ и то само на тесен сегмент от
одиторската практика в двете страни.
3. Допълнително се поставени и следните ограничения:
 по отношение на обектите на проучванията - държавни предприятия от
ВиК направлението на ЖКС (жилищно-комуналното стопанство) на
Казахстан и България.
 по отношение на периода – 2014 – 2016 год.
 по отношение на обхвата – „изследването няма за цел да обхваща всички
аспекти на отчетността и анализира най-често разпространените
практики”.
4. Като цел на разработката ( стр. 9)

се полага „научно обобщаване на

изследванията върху одита в страни с пазарна икономика, анализ на насоките и
степента на развитие на одита в Казахстан и на тази база уеднаквяване на
разработването и организацията на методиката на одита и анализа на
финансовата отчетност в предприятията от сферата на ЖКС ВиК”, като
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чрез изложеното в дисертационния труд се отчита една задоволителна степен на
постигане на поставената цел.
5. Не е формулирана изследователска теза, а тя е представена като 4 работни
хипотези (стр. 8 от Автореферата) и 8 основни задачи на дисертационния труд
(стр. 9 на дисертацията). Намираме, че поставените задачи са постигнати в
съществена степен чрез изложението.
6. Като

използван

изследователски

инструментариум

на

докторското

дисертационно изследване се посочват (стр. 7 от Автореферата) „научни трудове
на водещи чуждестранни и местни учени – икономисти в сферата на
финансовата отчетност, одита и анализа на стопанската дейност, статии
на местни и международни автори по въпросите на одита и анализа на
финансовата отчетност, разкриващи закономерности в развитието на
пазарната икономика. За решение на поставените в докторската дисертация
задачи са приложени общо научни и частно научни методи на одита и анализа,
сравнения и обобщения, използвани са нормативни документи”. Въпреки че не е
изрично акцентирано, в труда се използва съпоставката и сравнителния анализ
между одитните стандарти и практики в Казахстан и България.
7. Постройката на изложението е последователна, смисълът е представен ясно и
аргументирано, и с изява на собствено мнение и отношението на автора по
проблематиката.
8. Анализът на референциите и позоваванията на изследвания на други автори
показва, че е постигнат един значителен обхват, за да се представи натрупаното
до момента знание и дискусиите по материята. Той, обаче е концентриран найвече върху източници на руски език (100% от посочените). Установяват се и
позовавания на английски, немски и американски автори, по преведени на руски
език техни публикации.
9. Като обем разработката отговаря на възприетото за този тип научни трудове.
10. Илюстрирането чрез таблично представяне и графично изобразяване е
премерено (8 фигури и 47 таблици ). Това представяне улеснява, а не затруднява
читателя.
11. Чрез дисертацията докторантката се представя като усвоила научният стил на
изложение. Мисълта й е ясна и логична.
12. Научният апарат е подходящо подбран и правилно приложен с три изключения:
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a. прави впечатление многократното цитиране на руски автори, а липсват
български автори и основни представители на англосаксонската и
френската, немската, шотландската, канадската и австралийската школи,
което не е добър атестат за обхвата на литературния обзор;
b. не са изведени и аргументирано защитени критериите и принципите при
конструиране на извадката от проучени предприятия;
c. не са научно аргументирани обхвата, критериите и ограниченията пред
сравнителния анализ на одиторските практики между България и
Казахстан (още повече, отнесен само за ВиК секторите им и то на избрана
извадка от предприятия).
13. Не се констатират съществени необосновани отклонения от дисертационната
теза.
14. Не са констатирани необосновани повторения на текст, .
15. Не са забелязани съществени логически противоречия.
16. Както е възприето при подобен род разработки, в края на отделните части, както
и в заключението са изведени акцентите и изводи от направените проучвания и
изследвания.
17. Емпиричното изследване е адекватно на формулираните работни хипотези.
Извадката, обаче (ГКП «Оскемен Водоканал» и «Холдинг Алматы Су» и ВиК
Бургас и Сливен) е недостатъчно научно аргументирана.
18. Цитирани са значителен обем източници (нормативи, книги, студии, периодика
и уеб-сайтове), публикувани най-вече на руски език. Позоваването е коректно,
като в повечето случаи се цитира оригинала.
19. Не се установява плагиатство.

ІІІ. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд
1. В Справката за приносите се претендират от докторантката 6 приносни момента.
Намираме, че в една определена степен тези претенции са основателни, особено
що се касае за:
 Разработването на процедури за вътрешен финансов одит и стандарти за
анализ на финансовите отчети в дружества от областта на водоснабдяването
и канализацията;
 Проучване на теоретичните аспекти на финансовия одит и анализа на
финансовите отчети;
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 Уточняване на особености на финансовия одит на дружествата от областта
на водоснабдяването и канализацията;
 Обосноваване на препоръки за усъвършенстване на финансовия одит,
отчитайки международния опит;
 Предлагане на методика за организация на вътрешния финансов одит и
анализа в дружествата от областта на водоснабдяването и канализацията;
 Извършване на емпирично изследване е разработка на методика за анализ на
финансовото състояние на база анализ на финансовите отчети.
2. Резултатите от работата по дисертационния труд и части от него са публикувани
в 5 статии и 1 научен доклад, което е свидетелство за една задоволителна степен
на апробация на идеите и разработките на докторантката.
3. Не са посочени позовавания и цитирания на дисертацията или публикуваните
части от нея.
4. Приложени са „Актове за внедряване на научни и практически резултати от
дисертационното

изследване”

в

ГКП

„Оскемен

Водоканал”

и

РГП

„Карагандаводхоз”.

ІV. Критични бележки, въпроси и препоръки по дисертационния труд
1. Критичните бележки по разработката могат да се характеризират като общи и
конкретни.
Общите са:
 дисертационната теза е заменена от работни хипотези, което е
предположило търсене на аргументи за доказването им, наместо
следването на подхода „теза-антитеза-синтеза”, който е с по-висока
научна стойност;
 установява

се

концентрация

на

литератулния

обзор

и

анализ

приоритетно върху рускоезични източници;
 забелязва се характерната за този вид научни разработки предпазливост
при

открояването

несъответствие

на

между

собственото
обема

от

мнение,

представени

което

е

породило

емпирични

данни,

аналитични таблици, факти, наблюдения, чужди идеи и изразените
собствени оценки, препоръки и становища;
 когато се представят класификации (чужди или авторски), е възприето да
се изследва и посочи обективността и научната стойност на критериите
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на които се основават те, за да не се получават безполезни или чисто
субективни групировки.
Конкретни:
 не е в достатъчна степен изследван въпроса за критичните точки на одита
съобразно спецификата на одитираните дружества (ВиК-сектора);
 не е приложен коректно инструментариума на сравнителния анализ
спрямо практиката на одита между България и Казахстан, тъй като не е
обективно обоснована извадката и не са разграничени сравнимите от
несъпоставимите факти и обстоятелства;
2. Възникват и следните въпроси:
 счита ли докторантката, че признаването на всички т. нар. от нея
„исторически разходи” по геологопроучвателни и съпътстващи дейности
отговорят на критериите съгласно МСФО за признаването им като
нематериален актив;
 достатъчни ли са възможностите на себестойностния метод за измерване
и оповестяване на свързания с този актив риск от намаляване на
отчетната му стойност?
3. Бихме си позволили да препоръчаме на докторантката:
 да не се ограничава в рамките на отраслови изследвания при бъдещата си
научна работа;
 да

приема

с

по-голяма

критичност

информационните

качества

на

класическият анализ на финансовите отчети.

V. Общо заключение и становище.
Изборът на темата и предизвикателството да се работи по тази интересна и вечна
проблематика

заслужават

адмирации.

Използваният

подход,

положеният

изследователски труд и емпирични проучвания имат образователна и научна стойност.
Обемът на дисертационният труд е удовлетворителен. Структурирането е подходящо.
Налице са практически предложения, които са публикувани и дискутирани пред научни
форуми. Забелязаните слабости и направените бележки, не са с тежест, която би
омаловажила положения труд.
Посоченото е основание да дам положителна оценка на положения труд и
разработката, и да предложа на уважаемото Научно жури да присъди на докторант
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Майра Хомаровна Абенова образователната и научна степен „доктор” по
професионално

направление

3.8.

„Икономика”

на

успешно

завършената

докторска програма по „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност”

30.07.2018 г.

Подпис:

гр. Бургас

(Проф. д-р. Николай Стоянов Колев,
ПН 3.8. „Икономика”
НС „Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност”)

