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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 коректно спазена.
1. Общо представяне на получените материали:
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат
ас. д-р Ива Банкова Монева. Кандидатът е представил списък от общо 20
заглавия, в т.ч. 6 публикации в български и чуждестранни научни издания
и научни форуми, 5 студии и научни статии, 1 монография, 6 учебници и
учебни пособия, 1 отзив и 1 проведена анкета. Извън тях д-р Монева е
участвала самостоятелно или в съавторство и в други научни публикации,

така че техният общ брой е 34. Всички разработки са описани и приложени
в представените ми документи за изготвяне на отзива.
2. Данни за кандидата
Кандидатът Ива Банкова Монева е завършила специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет, Варна. Паралелно с това
е завършила и пълния курс по специалността „Педагогика”. В резултат на
това тя е работила като учител по счетоводството, а в последствие и понастоящем като преподавател по различни счетоводни дисциплини във ВСУ
„Черноризец Храбър”. През май 2013 г. успешно е защитила докторска дисертация пред научно жури в СА „Д. А. Ценов“, Свищов. Поради обстоятелството, че работя заедно с кандидата повече от 10 години бих могъл да
кажа, че тя има редица положителни качества, които я правят добър преподавател и амбициозен изследовател. Човешките й качества позволяват тя
да бъде уважавана от студентите и ценена от своите колеги. Притежава
много добри езикови и технически умения, а всяка комуникацията с нея
остава приятно чувство.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
От предоставените ми за изготвяне на становището научни трудове
става ясно, че кандидатът не се е ограничил в някоя тясна област на счетоводството, а успешно се занимава и с общо-теоретически въпроси, актуални за настоящия етап. От прочита на нейните трудове се вижда, че основен
проблем, който тя задълбочено изследва през последните няколко години е
този за приложението на справедливата стойност. Нещо повече, нейните
коментари върху един от най-сложните международни счетоводни стандарти, този за справедливата стойност, бяха едни от първите, които бяха
публикувани в нашата страна. Интерес представляват и някои други нейни
изследвания в областта на счетоводството, които тя е изложила в статии
или на научни конференции. Приятно изненадан съм, че немалко автори
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познават и са цитирали отделни въпроси от нейните изследвания и публикации.
В заключението по този въпрос като човек, натрупал достатъчно опит,
мога да заявя, че досегашните разработки на кандидата имат всички необходими качества за стойностни научни изследвания в областта на съвременното счетоводство. При това по въпроси, които са сложни и лесно се
избягват от други автори.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност
на кандидата
Лично познавам работата на д-р Монева като преподавател по различни счетоводни дисциплини. Под една или друга форма тя е чела лекции и е
водила упражнения по 10 различни дисциплини. Работила е с всички форми на обучение със студентите от ВСУ и филиала му в Смолян. Годишната
й натовареност обикновено е над норматива, без това да се е отразило върху качеството на работата й като преподавател. За това мога да съдя както
по личните си наблюдения, така и косвено от разговори с колеги и студенти. В екип или самостоятелно тя е участвала в създаването на четири учебни помагала. При това те се актуализират при необходимост и се допълват
ежегодно с нови примери, тестове, казуси и задачи за решаване. Имал съм
възможност да работя с Ива при преподаването на някои дисциплини и
познавам нейната задълбоченост при изясняване на отделните въпроси.
Доколкото имам подобна неофициална информация, за нея не се чуват лоши думи от студентите. Считам, че преподавателската работа на кандидата
е на много високо равнище, за което свидетелстват и положителните оценки от направените през годините атестации на цялостната й дейност.

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
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Като най-значим научно-приложен принос на кандидата може да се
открои задълбоченото й изследване на справедливата стойност. Тези, които не са специалисти, вероятно трудно биха си представили, че имено тази
сравнително нова счетоводно-правна категория е в основата на финансовите кризи в САЩ и в Западна Европа от 2008 г. Системните занимания на
кандидата с проблемите на справедливата стойност я правят един от найдобрите й познавачи в нашата страна. Нейните анализи и изводи имат значение и като отправна точка за по-нататъшни изследвания и биха могли да
се имат пред вид при вземане на регулаторни и законодателни мерки.
6. Бележки и препоръки
Моята основна препоръка към д-р Монева е в бъдеще да разшири кръгът на своите научни търсения в областта на възможностите за по-пълно
регулиране на финансовата отчетност и годишните отчети на банковите и
сходните институции. На фона на продължаващите финансови кризи това
би имало определен практически интерес.
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 частник сектор).
2 октомври 2015 г.
Варна

Изготвил становището:
(доц. д-р Антон Свраков)
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