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Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс,
обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 51 от 07.07.2015 г.) и на интернет-страницата
на университета за нуждите на катедра „Информатика и икономика“ към Факултет „Международна икономика и политика“. Представените по конкурса документи съответстват на
изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба № 3 за академичния
състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно спазена.
1. Общо представяне на получените материали
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат:
Ас. д-р Ива Банкова Монева от ВСУ „Черноризец Храбър”
За участие в конкурса кандидатът ас. д-р Ива Б. Монева е представил списък от общо
20 заглавия, в т.ч. 18 публикации в български и 2 в чуждестранни научни издания. В структурно отношение научната продукция на кандидата в конкурса се състои от: 1 самостоятелна монография; 5 статии, от които една в съавторство; 6 научни доклада; 4 учебници и учебни пособия, от които едно самостоятелно, като сборникът по финансово счетоводство е преиздаден в 3 допълнени и преработени издания.
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Представени са и са попълнени коректно и следните други документи: автобиография;
справка за педагогическа практика /учебна натовареност/; справка за дейността на кандидата
по показатели и критерии; списък с цитиранията; списък с получени сертификати и др. подобни; справка за научните приноси на кандидата.
2. Данни за кандида
Ас. д-р Ива Монева е родена на 25.10.1971 г. в гр. Долна Митрополия. Завършила е IV EГ
“Фредерик Жолио Кюри”, Варна и СА „Д. А. Ценов”, Свищов. От 1999 г. работи като преподавател по счетоводство във ВСУ „Черноризец Храбър”. Освен дългогодишен преподавателски опит,
ас. д-р Ива Монева има и значима практика като счетоводител, помощник-одитор и консултант
по счетоводни, данъчни въпроси и по счетоводен софтуеър. От приложената справка за получени
над 15 сертификати е видно, че ас. д-р И. Монева непрестанно активно поддържа професионалната
си подготовка и квалификация.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Представената от кандидата в конкурса научна продукция отговаря на основните изисквания към съотвения вид научни трудове. От гледна точка на обем и структура, трудовете
на кандидата покриват минималните изисквания във връзка със заемането на академичната
длъжност „доцент“. Налице е добро съотношение между различните видове научни трудове
– монография, статии, научни доклади; учебници и учебни помагала.
Основен научен проблем, върху който кандидатът целенасочено работи е този, свързан
със справедливата стойност. Напълно основателно

ас.

д-р И. Монева подчертава

в

няколкото си труда, посветени на справедливата стойност, че нейната същност, измерване и
прилагане във финансовите отчети, са дискусионни. Базирайки се главно на изискванията на
Международните счетоводни стандарти,

Международните одиторски стандарти и

Международните стандарти за оценяване, кандидатът в конкурса изследва същносттта и
нормативното регламентиране на справедливата стойност; основните етапи в създаването и
приложението на МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност, както и счетоводноправните и професионално-оценителските аспекти на оценката по справедлива стойност. Ас.
Д-р И. Монева дефинира и някои бъдещи проблеми, свързани с

приложението на

справедливата стойност във финансовите отчети.
Кандидатът в конкурса за доцент ас. д-р И. Монева изследва и други счетоводни
въпроси като: класификацията на счетоводните обекти, балансовите статии и счетоводните
сметки;

сметкопланът като основа за съставянето на индивидуалните сметкопланове на

предприятията; счетоводната политика, свързана с разходите по животозастраховане; особеностите при прилагането на методите за амортизация и др. В публикациите, посветени
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на посочените проблеми, ас. д-р И. Монева задълбочено анализира важни и преди всичко –
полезни за практиката счетоводни въпроси.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата
Ас. д-р Ива Монева води лекции и упражнения по следните дисциплини: Основи на
счетоводството, Организация на финансовата отчетност, Финансово счетоводство, Счетоводство, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство, Счетоводство на нестопански предприятия, Счетоводство и контрол в търговията и туризма, Данъчно облагане и данъчен контрол, Счетоводен софтуер, Данъчно облагане и данъчен контрол, Основи на финансовия контрол, История на счетоводството. Също така е разработила курс лекции и упражнения по
Счетоводство и Счетоводство на бюджетните организации на английски език за нуждите на
обучението на студенти от Casa College, Кипър.
Годишната й натовареност обикновено е над норматива. Упражненията и лекциите са
за студенти от ОКС «бакалавър» и ОКС «магистър», Варна и филиал Смолян, за всички
форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна.
Приложената справка за учебната натовареност на кандидата показва, че ас. д-р И.
Монева има изключително активна преподавателска ангажираност, както и голямо
разнообразие във водените дисциплини /практически тя води почти всички счетоводни
дисциплини, както и такива в сферата на финансовия контрол/. Това предполага много
широка и задълбочена подготовка от страна на преподавателя, както и отделяне на
значително време за участие в преподавателския процес; изготвяне на учебни пособия;
активна работа със студентите.
Силно впечатление прави голямата ангажираност и съпричастност на ас. И. Монева в
редица други дейности на ВСУ «Ч. Храбър» - Варна, свързани с развитие на висшето
образование и повишаване качеството на образователния процес: тя е «Еразъм» координатор; експерт по НИД и участник в 7 национални и международни научни и научноизследователски проекти.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Представените от кандидата научни трудове обогатяват съществуващите знания в сферата на счетоводството, а освен това имат определена практическа значимост. По-конкретно,
като научно-приложни приноси в трудовете на ас. д-р И. Монева следва да се посочат:
1.

Цялостно, систематично изследване на проблема, свързан със справедливата

стойност и изясняване на нейната същност и приложение от глед. т. на счетоводители, финансисти, одитори, оценители. Кандидатът е извършил освен теоретично, и емпирично изследване в български предприятия от групата на борсовия индекс BG 40, което е безспорен
принос в българската счетоводна наука.
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2.

Разработване в съавторство на ръководства и сборници по счетоводните дис-

циплини, които с множеството си конкретни примери и задачи /вкл. решени/ са изключително полезни за практическата подготовка на студентите.
3.

Разработване на учебни помагала в електронен формат, главно предназначени

за дистанционно обучение, чрез които се обогатява методиката за обучение при този сравнително нов за счетоводното образование начин – дистанционния.
6. Бележки и препоръки
Без да оказват влияние на настоящето положително становище, бих отправила към ас.
д-р И. Монева следните препоръки:
- да засили публикационната си дейност в посока на по-значими научни изследвания
/студии, монографии/, имайки пред вид, че по-новите публикации /след 2013 г./, с които тя
участва в настоящия конкурс, са едва около 5, а останалите - около 15, са преди 2013 г.
/годината на защита на дисертационния труд/, и са предимно статии и научни доклади;
- обогатяване и разширяване кръга от изследвани научни проблеми, излизайки извън
кръга на проблема за справедливата стойност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на
тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси,
давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере ас. д-р Ива

Б. Монева да заеме ака-

демичната длъжност „доцент” в професионално направление „Икономика” –
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна
отчетност във финансовия, публичния и частен сектор.
16.10. 2015 г.

Изготвил становището: проф. д-р Фаня Филипова,
Катедра „Счетоводна отчетност“, ИУ – гр. Варна

4

