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Основание за настоящото становище е Заповед № 842 от 27.04.2018 г. на
Ректора на ВСУ Черноризец Храбър. Дисертацията на Майра Хомаровна Абенова
за получаване на образователна и научна степен „доктор” е в обем от 223
страници, включващи увод, изложение в три глави, заключение, списък с
използвана литература и 15 приложения. Съдържанието на всяка глава е
разпределено в отделни параграфи. Авторовото изследване и защитаваните
хипотези са онагледени 47 таблици и 8 фигури. Списъкът с използваните
литературни източници включва 121 заглавия на руски език.
Актуалността на дисертационния труд е обусловена от използването на
разнообразни методики за финансов одит в организациите за водоснабдяване и
канализация, позволяващи формулирането на информационна система, за да
установи ефикасното изразходване на бюджетните средства, икономическата
обосновка на направените разходи. Целта е да се усъвършенства тарифната
политика и да се премине към режим на рентабилно функциониране с постигане
на необходимата норма на печалба. Застъпено е становището, че прилаганите
механизми и методи на одит трябва да способстват за натрупване на качествена
информация за мениджърите на ВиК дружествата, за разкриване на вътрешни
резерви за финансиране и своевременно установяване на кризисни събития в
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предприятието. Темата на дисертационния труд е формулирана общо и
изследвените аспекти са конкретизирани в обекта на изследване. Предметът на
дисертацията е посочен в три фокуса - методологичните, методически и
организационни проблеми на одита на финансовата отчетност на организациите в
Република Казахстан на съвременен етап. Считам, че в дисертационния труд поскоро са описани методологическите аспекти, тъй като акцентът е върху
аналитичния инструментариум, прилаган при финансовия одит. Забелязва се
смесване на понятията „одит на финансовите отчети“, „финансов одит“ и
„вътрешен финансов одит“. Тези слабости не позволяват да се изведат в цялост
проблемите при финансовия одит.
Авторът се е придържал към целта и въз основа на аналитичен
инструментариум се е опитал да изведе организационните особеностите на
методиката за одит и анализ на финансовата отчетност на предприятията от ЖКС
по водоснабдяване и канализация. Поставените задачи са изпълнени, независимо
че при тяхното формулиране е налице изместване на акцента на дисертацията от
финансовия одит към разработване и описание на методика за вътрешен одит и
анализ на финансовите резултати за предприятията от ЖКС по водоснабдяване и
канализация въз основа на обобщение на казахстанските стандарти за одиторски
дейности и практики при одита.
Майра Абенова е приложила подходящ методологически инструментариум,
чрез който да обоснове и доразвие защитаваните хипотези. Поставените хипотези
частично съответстват на предмета на дисертационния труд, тъй като авторът се
придържа към методология за изграждане и организация на системи за вътрешен
финансов одит в сектора на интересите на държавното управление на Република
Казахстан.
1. Оценка на резултатите и приносите на кандидата
По отношение на приносите в дисертационния труд приемам, че:
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 са посочени основните насоки във финансовия одит и анализа на
финансовите отчети, разработването на процедури за вътрешен финансов
одит и стандарти за анализ на финансовите отчети в дружества от областта
на водоснабдяването и канализацията. Проучени са теоретични аспекти на
финансовия одит и анализа на финансовите отчети.
 частично са анализирани са особености на финансовия одит на дружествата
от областта на водоснабдяването и канализацията като са обосновани
препоръки

по

усъвършенстване

на

финансовия

одит,

отчитайки

международния опит. Считам, че при аргументацията на посочените
приносни моменти трябва да се уточни, че се отнасят предимно за
вътрешния финансов одит.
 предложената методика за организация на вътрешния финансов одит и
анализа в дружествата от областта на водоснабдяването и канализацията е
свързана основно с управленската информация и анализа на финансовите
отчети и в по-малка степен с одиторските процедури.
 е извършено емпирично изследване с цел разработване на методика за
анализ на финансовото състояние и стандартите за анализ на финансовите
отчети. Докторантът демонстрира практико-приложна реализация на
предложената методика.
2. Бележки и препоръки:
 В дисертацията е налице изместване на фокуса поради твърде широкото
формулиране на заглавието на дисертационния труд. Забелязва се
описателственост, която утежнява съдържателния й аспект и не допринася
до защита на поставените хипотези.
 Докторантът не разглежда в достатъчна степен действията по осъществяване
на финансовия одит и разграничаването му от системите за вътрешен
контрол.
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 В трета глава се разглеждат теоретични постановки, които следва да са част
от първа глава на дисертационния труд като не са аргументирани в
достатъчна степен възможностите за усъвършенстване на одита и анализа
на финансовите отчети в дружествата от сферата на водоснабдяването.
3. Въпроси към докторанта:
1. Считате ли, че методиката за анализ и диагностика на финансовите
отчети на държавните комунални предприятия от сферата на
водоснабдяването трябва да част от процедурите по финансов одит?
2. Според Вас, финансовият одит в сферата на водоснабдяването
ефективен ли за подпомагане при вземане на адекватни решения от
заинтересованите лица?
4. Заключение
В заключение, приемам че в разработката е налице дисертабилност.
Критичните

бележки

не

ограничават

качествените

характеристики

на

дисертацията. Като член на научното жури приемам, че дисертационният труд на
Майра Хомаровна Абенова отговаря на изискванията на Закона за развитие на
академичния състав в Република България, Правилника към него и Наредба № 12
за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен
„доктор на науките“ във ВСУ.
Препоръчам на членовете на уважаемото жури да присъдят на Майра
Хомаровна

Абенова

образователната

и

научна

степен

„доктор”

в

Професионално направление: 3.8 „Икономика“ по Докторска програма
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, катедра
„Информатика и икономика“ към факултет „Международна икономика и
администрация“.
Свищов,
01.08.2018 г.

Член на научно жури: ..........................
(доц. д-р Силвия Костова)
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