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СТАНОВИЩЕ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”
ПО ОБЯВЕНА ПРОЦЕДУРА ОТ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

1.  Обща информация

Изготвил становището: проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев, ВСУ „Черноризец Храбър“
- Варна

Основание за написване на  становището: заповед № 62 от 20.02.2020 г. на Ректора на
ВСУ „Черноризец Храбър“ за назначаване на научно жури

Автор на дисертационния труд: ВИОЛЕТА РОЗЕНОВА БАШЕВА
Тема на дисертационния труд: „Признаване, отчитане, оценяване и представяне на

инвестиционни имоти“
Професионално направление 3.8. „Икономика”
Докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”

2. Общо представяне на дисертационния труд.

Дисертационният труд е посветен на актуален въпрос. Разработен е в обем от 204
страници и се състои от увод, три глави, заключение, списък на използваната литература и 22
приложения. Използвани са 54 източника на български, 24 на руски и 11 на английски език.

Дисертационният труд като цяло отговаря на изискванията за обем, а структурата на
самото изложение е правилно подбрана и отговаря на поставените пред изследването задачи.

3. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния труд.

Работата ясно разкрива значителните познания на автора по нейния предмет и обект.
Докторантът познава в детайли международните и национални регламентации на счетоводно-
правните въпроси в областта на дружествата със специална инвестиционна цел, както и
практиките и опита от тяхното прилагане. Притежава значителни умения в областите на
статистическия анализ и провежда успешно собствено емпирично проучване по
представителни данни от годишните финансови отчети на определени акционерните
дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), регистрирани на българската фондова
борса. Направените изводи са коректни и отразяват действителните резултати от емпиричното
проучване. Работата е лесно четима, разбираема и логически добре построена.

Проверката за съвпадения установи, че дисертацията може да се приеме за
самостоятелно дело на автора. Не съм получавал сигнали за плагиатство и нарушение на
етичните принципи.

Публикациите по дисертацията покриват минималните наукометрични изисквания,
указани в Правилника на прилагане на ЗРАС.
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4. Научно и научно-приложни приноси на дисертационния труд.

Приносите на дисертационния труд могат да се търсят в изясняването на някои
фундаментални теоретични постановки, анализа на действащите нормативни изисквания и
регулации към АДСИЦ, формулирането на важни практически проблеми, които изискват
научни отговори и емпирично потвърждаване на хипотезите, свързани с тези отговори.

Авторът задълбочено проучва същността, признаването, оценяването, отчитането и
представянето във финансовите отчети на инвестиционните имоти.

Като особено ценен принос оценявам проведеното в трета глава емпирично изследване
на състоянието на инвестиционните имоти, чрез анализа на 102 годишни финансови отчети на
АДСИЦ.

5. Бележки и въпроси по дисертационния труд.

Имам следните бележки и препоръки:
1. В увода категориите ефективност и ефикасност не са прецизирани.
2. За логиката на изследването би било добре всяка глава да завършва с обобщение.
3. Част от библиографията не е представена по стандарта – не са посочени страниците

на публикациите в списания, дата и броя на публикация в периодика, датите на
извличане на материалите от интернет. Редица от посочените източници не са
цитирана в текста.

4. Избраният метод за цитиране – под линия – не е най-удачния. Авторът не е
използвал вградените в системите за текстообработка възможности за вмъкване на
цитирания и генериране на библиография.

5. Полезно би било да се представят списъци на съкращенията, фигурите и таблиците.
6. За да бъде изложението по-стегнато и обозримо, голяма част от таблиците и

фигурите могат да се изведат в приложения.
7. Публикациите по дисертацията отговарят на минималните национални изисквания,

но би било по-добре да бъдат в различни издания, както и в такива, индексирани в
Scopus или WoS.

6. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение.

Гореизложеното ми позволява да направя извода, че дисертационният труд „Признаване,
отчитане, оценяване и оповестяване на инвестиционните имоти“ отговаря на условията за
придобиване на научната степен „доктор“. Въз основа на това предлагам на уважаемото
научно на жури да присъди на Виолета Розенова Башева образователната и научна степен
„доктор“.

Варна, 20 февруари 2020 г. Изготвил:
(проф. д.ик.н. Д. Канев)


