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научна степен „доктор” в професионално направление 3.8

„Икономика”, докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и

анализ на стопанската дейност“

автор на дисертационното изследване: Виолета Розенова Башева,

докторант от катедра „Икономика” при ВСУ „Черноризец Храбър”,

Варна

тема на дисертационното изследване: „Признаване, отчитане,

оценяване и оповестяване на инвестиционните имоти”

основание за представяне на становището: участие в състава на

научно жури, съгласно заповед № 62 от 20.02.2020 г. на Ректора на

ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна

I. Обща характеристика и представяне на дисертационния труд и

автореферата

Дисертационният труд е разработен в обем от 239 стандартни

печатни страници, от които  204 страници с основен текст и  35

страници приложения. Работата се състои от заглавна страница,

съдържание, увод, три глави, включващи 8 параграфа, заключение,

използвана литература, приложения - 22 броя, таблици - 19 броя,

фигури – 15 броя. Главите са обособени и подредени в логическа
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последователност по дедуктивния метод и следват традиционно

възприетата структура за разработване на дисертационни изследвания.

Структурата на труда и неговото основно съдържание са подчинени на

темата и на формулираните в увода обект, предмет, изследователски

хипотези, цел и задачи. Списъкът на използваните литературни

източници се състои от 136 заглавия на български, руски и английски

език, вкл. нормативни документи и интернет-сайтове. Цитирано е

коректно.

Не се установяват отклонения от нормите на научната и

професионалната етика.

Авторефератът е композиран съгласно изискванията и отразява

основните части от дисертацията.

I I. Преценка на форма и съдържание на дисертационния труд

Изследователските хипотези са формулирани сполучливо и

аргументирано са защитени. Това, от една страна, е основание за

характеризиране на дисертационното изследване като завършено, а от

друга страна, като обоснован опит за отговор на настоящите

теоретико–приложни и приложно-практически потребности по

отношение на инвестиционните имоти в акционерните дружества със

специална инвестиционна цел.

Методологията на изследването е коректна. На подходящи места

в текста са организирани анализи, обобщения и изводи. Проличават

авторовите знания по изследвания проблем и способността за

осъществяване на самостоятелни научни изследвания.
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В техническо, графично и стилово отношение работата е на

много добро ниво. Обемът е оптимален и главите на изследването са

композирани съразмерно.

Част от авторовите виждания получават съответната публичност.

Докторантът публикува самостоятелно 3 статии в електронното

списание на ВСУ. 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 апробирали съществени части от нея.

III. Научни и научно-приложни приноси на дисертационното

изследване

Намирам, че приносите на Виолета Башева в дисертационния

труд са следните:

 Изследвани са теоретико-методологическите въпроси,

свързани с дружествата със специална инвестиционна цел, тяхната

правна рамка в България и чуждия опит, послужил за създаването на

този инструмент на капиталовия пазар у нас. Изяснена е

многоаспектната същност на инвестиционните имоти и е

конкретизирана в терминологично и класификационно отношение

интерпретацията и разбирането на категорията «инвестиционен имот».

Аргументирани са предимствата и недостатъците от инвестициите в

инвестиционни имоти и основните компоненти на добрата инвестиция

в тях.

 Многоаспектната същност на инвестиционните имоти е

разработена през призмата на международните счетоводни стандарти в
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съчетание с разбирането, че инвестиционните имоти са значително

перо във финансовите отчети на дружествата със специална

инвестиционна цел. В тази връзка е установено и аргументирано

становището, че възникването или съзнателното допускане на една или

няколко грешки при тяхното признаване, отчитане, оценяване и

оповестяване би могло да има съществено значение върху финансовия

резултат на предприятието.

 Извършено е емпирично изследване за периода 2016 – 2018 г.

на финансово-счетоводната информация от публичните отчети на две

групи изследвани предприятия – акционерни дружества със специална

инвестиционна цел, които формират борсовия индекс BGREIT и

всички акционерни дружества със специална инвестиционна цел,

борсово регистрирани на БФБ към 01.07.2019 г. Анализирани са

резултатите от изследването и са организирани изводи.

IV. Въпроси и препоръки по дисертационния труд

В качеството си на научен ръководител на Виолета Башева в

процеса на работата съм правила предложения и препоръки по

отношение на дисертационния труд. Докторантът, отговорно и

компетентно, е вземала предвид някои от тях и ги е отразявала

коректно в дисертационния труд. Други, не е приемала и достойно е

защитавала своите идеи, мисли и тези. Всичко това отразява

правилната научна комуникация между докторанта и неговия научен

ръководител,  т.к. общите положителни резултати произтичат само от

обща работа и приемането на мнението на другата страна.
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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.

V. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение

Дисертационният труд притежава необходимата научна

значимост за една докторска дисертация, което ми дава основание да го

приема за завършен.

Като член на научното жури давам своята положителна оценка

на дисертационния труд „Признаване, отчитане, оценяване и

оповестяване на инвестиционните имоти” на Виолета Розенова Башева

и предлагам на научното жури да й бъде присъдена образователна и

научна степен „доктор” по научна специалност „Счетоводна отчетност,

контрол и анализ на стопанската дейност“.

доц. д-р Ива Монева

Варна,
25 февруари 2020
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