СТАНОВИЩЕ
за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Ива Банкова Монева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна очетност във финансовия, публичния и частния сектор), обявен в
ДВ бр. 51 от 7 юли 2015 г., за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”
Рaзработил: доц. д-р Симеон Първанов Милев
хоноруван преподавател при катедра „Информатика и икономика“ при
ВСУ „Черноризец Храбър”

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 51 от 7
юли 2015 г.) и на интернет-страницата на университета за нуждите на катедра „Информатика и икономика“ към Факултет „Международна икономика и администрация”. 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 спазена.
1. Общо представяне на получените материали:
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат
ас. д-р Ива Банкова Монева. За конкурса кандидатът е представил общо 20
публикации, в т.ч. 6 публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми, 5 студии и научни статии, включително една от тях
в съавторство, 1 монография, участие в 6 учебници и учебни пособия, 1

отзив и 1 проведена анкета. Извън тях д-р Монева има самостоятелни или
в съавторство и други научни публикации, общият им брой е над 30. Представена е и справка за цитиране на публикации на кандидата от други автори, общо 9 пъти, което е много добра оценка за работата на д-р Монева.
2. Данни за кандидата
Ива Монева е завършила езикова гимназия във Варна и висше образование през 1994 г. по специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет, Варна. Успоредно с това се обучава и успешно завършва педагогическия профил на университета. Образованието и позволява да
заема длъжности в икономическата област в различни предприятия. От
1999 и сега работи като преподавател по счетоводни и контролни дисциплини във ВСУ „Черноризец Храбър”. През май 2013 г. успешно защитава
докторат пред научно жури в СА „Д. А. Ценов“, Свищов. Съвместно работихме около 12 години, което ми позволява да посоча много положителни
качества като преподавател и изследовател в областта на счетоводството.
Уважавана е както от студентите, така и от колегите в научното звено и
университета. Притежава добри езикови умения, диалогичност, коректност
и трудолюбие. Представените сертификати от различни обучения са свързани с нейната научно-преподавателска работа и показват активност в поддръжката на професионалната й квалификация.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Акцент в предоставените научни трудове е поставен на справедливата
стойност, използвана в счетоводството, което е подходящо продължение
на защитената дисертация. Това е неизследвана и трудна област на съвременното счетоводство. В практиката има известно пренебрегване, скептицизъм и страх от нейното прилагане, които прояви често са с основание.
Кандидатът не се е ограничил само в тази област на счетоводството, а успешно се посвещава и на други въпроси – счетоводната политика, класи-
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фикацията на балансовите статии, методите за амортизация, отсрочените
данъци и др., актуални за счетоводната практика. В заключението по този
въпрос заявявам, че разработките на кандидата имат необходимите качества за стойностни научни изследвания за съвременното счетоводство.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност
на кандидата
Познавам работата на д-р Монева като преподавател по различни счетоводни дисциплини, включително и от съвместната ни работа по някои от
тях. През периода на професионалната и реализация във ВСУ изнася лекции и води упражнения по 10 различни дисциплини във всички форми на
обучение със студентите. Годишната й натовареност е много висока. В съавторство участва в написването на шест учебници и учебни помагала, които се актуализира ежегодно с нови тестове, казуси и задачи. Моето мнение е, че преподавателската работа на кандидата е на много високо равнище, за което свидетелстват и положителните оценки от направените през
годините анкети със студенти и атестации на цялостната й дейност.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Най-значим научно-приложен принос на кандидата е задълбоченото
изследване на справедливата стойност. Справедливата стойност е противоречиво приемана в световната икономика Нейното приложение е придружено неизбежно с рискове от подвеждане на потребителите на финансова
информация, включително и у нас. Ето защо изследванията в тази област
са предизвикателство за всеки интересуващ се от това.
Важен е приноса на кандидата в научно-преподавателската работа са
разработените учебни ръководства и учебни помагала. Приложен е модерен подход при тяхното разработване, а материалите в учебните помагала
са характерни с практическа приложимост и разнообразие.
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6. Бележки и препоръки
Препоръката ми към д-р Монева е на базата на продължаването на работата относно приложението на справедливата стойност, да разшири кръгът на своите научни изследвания в области засегнати от това приложение,
например финансовите инвестиции и инструменти във финансовите институции – банки, пенсионни фондове и други. Това е важно за българската
практика.
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 почитаемото Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р Ива Банкова Монева да
заеме академичната длъжност „доцент ” в професионално направление 3.8.
Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност във финансовия, публичния и частен сектор).
Изготвил становището:
(доц. д-р Симеон Милев)
гр. Варна
23 октомври 2015 г.
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