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научно жури, съгласно заповед № 842 от 27.04.2018 г. на Ректора на
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I.

Характеристика

на

дисертационния

труд

и

автореферата
Дисертационният труд съдържа 222 страници, от които 177
страници основен текст и 45 страници библиография и приложения.
Включва 8 фигури и 47 таблици. Логиката на дисертацията следва
възприетата традиционна структура и се състои от увод, три глави,
заключение,

списък

на

използваната

литература,

списък

на

използваните съкращения, нормативни препратки и приложения (15
броя). Посочената структура на труда и неговото основно съдържание
са условно подчинени на темата и на формулираните в увода обект,
предмет, изследователски проблем, теза, цел и задачи. Библиографията
обхваща 121 заглавия на руски език.
Авторефератът е композиран съгласно изискванията и отразява
основните части от дисертацията.

II.

Оценка на резултатите и приносите на докторанта

II.1. Основните резултати, които Майра Абенова постига в
дисертационния си труд са:
• Предложената от докторанта дисертация третира интересни
въпроси. По принцип избраната тема е от значение за доброто
управление на предприятията в която и да е бизнес сфера. От една
страна, тя дава възможност да бъдат разгледани многопластовите
аспекти на изследвания проблем. От друга страна, безбройните и
нормативно регламентирани действия по неговото осъществяване;
• Представен

е

дисертационен

труд

по

една

сложна

проблематика, явно още слабо разработена в Република Казахстан,
въпреки потребността на практиката от проучвания в тази област.
Принос е обвързаността на изследването с реалния бизнес в областта на
водоснабдяването и канализацията;
• Докторантът поставя отправни точки на широк кръг от въпроси
на част, от които е акцентирано и са предложени възможни решения и
отговори, а на други е поставено началото на по-задълбочени бъдещи
изследвания, които вероятно биха могли да се случат в следващи
разработки на докторанта.
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II.2.

Намирам,

че

приносите

на

Майра

Абенова

в

дисертационния труд са следните:
• Извежда и систематизира основните насоки и процедури във
финансовия одит и анализа на финансовите отчети в дружества от
областта на водоснабдяването и канализацията, като по-скоро набляга
на вътрешния финансов одит, отколкото на външния;
• Въз основа на проучвания и уточнени особености на
финансовия одит и анализа на финансовите отчети на дружествата от
областта на водоснабдяването и канализацията обосновава препоръки
за тяхното усъвършенстване;
• Въз основа на емпирично изследване предлага специфична
методика за организация на вътрешния финансов одит и анализ на
финансовите отчети на дружествата от областта на водоснабдяването и
канализацията;
• Публикува самостоятелно 5 статии в различни издания и 1
доклад в сборник с доклади от научни конференции. В тези
публикации се интерпретират проблеми, разработени в труда. Всички
те отразяват отделни моменти от дисертацията и по този начин преди
окончателното ѝ оформяне и защита са апробирани съществени части
от нея.

III. Критични бележки и препоръки към дисертационния
труд
В качеството си на вътрешен рецензент на Майра Абенова на
вътрешната ѝ защита съм направила критични бележки, предложения и
препоръки по отношение на дисертационния труд. Докторантът,
отговорно и компетентно, е взел предвид някои от тях и ги е отразил.
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Други, не е приел и отразил, но това е въпрос на авторово разбиране и
отношение.
Препоръката, която отправям към докторанта, е в пожеланието в
бъдещата си работа да задълбочи още практично- приложните въпроси,
разработвани в настоящия труд, тъй като тяхната актуалност и
значимост ще продължава да бъде важна.

IV.

Заключение

по

дисертационния

труд

на

Майра

Хомаровна Абенова
Дисертационният труд притежава минимално необходимата
научна значимост за една докторска дисертация, което ми дава
основание да го приема за завършен, съгласно изискванията на ЗРАС в
Република България, Правилника към него и Наредба № 12 на ВСУ
„Черноризец Храбър“ за придобиване на образователната и научна
степен „доктор”.
Като член на научното жури давам своята положителна оценка
на дисертационния труд „Финансов одит – аспекти и действия” на
Майра Хомаровна Абенова и предлагам на научното жури да ѝ бъде
присъдена образователна и научна степен „доктор” по научна
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност“.

доц. д-р Ива Монева
Варна,
16 юли 2018
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