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ДО: Научно жури 

На конкурс за академична длъжност „Доцент”  

в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,  

катедра „Икономика и моделиране“ 

 
 
 
 

Р   Е   Ц   Е   Н   З   И   Я 

 

 

 

 

от проф.д-р Стоян Димитров Стоянов 

 

УНСС, катедра „Счетоводство и анализ“ направление „Икономика“,  

 

Научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 

дейност“ 

 

 

 

 

Относно: Конкурс за доцент по 3.8. „Икономика“ (Счетоводна отчетност, 

контрол и анализ на стопанската дейност) на гл. ас. д – р Славена 

Господинова Стоянова в катедра „Икономика и моделиране“ при Факултет 

„Математика и информатика“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“  
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1. Информация за конкурса и кандидата: 

 

 Конкурсът е обявен в „Държавен вестник“ бр. 28 от 08.04.2016 г.  за нуждите 

на катедра „Икономика и моделиране“, ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Съставът на научното жури по конкурса е определен със Заповед № РД 16 – 109 от 

07.06.2016 г. на Ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски“. С решение на 

Научното жури от 14.06.2016 г. съм избран за рецензент. 

 В конкурса участва само един кандидат – гл. ас. д-р Славена Господинова 

Стоянова. Тя е родена на 09.10.1970 г. От 2002 има ОКС г. магистър  по 

„Икономика“. От 2010г. е доктор по икономика в научна специалност Счетоводна 

отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност, след като защитава 

дисертация на тема „Капиталът на кооперацията – счетоводни – теоретико 

приложни проблеми“.  

От 2003 г. д-р Славена Стоянова е преподавател в катедра „Икономика и 

моделиране“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, в която сега е на 

академична длъжност главен асистент. 

Към материалите по конкурса за доцент са представени съответни 

документи, от които става ясно, че кандидатът отговаря на условията в Закона за 

развитието на академичния състав в Р България и Правилника за неговото 

приложение, както и Правилника за развитие на академичния състав в  ШУ 

„Епископ Константин Преславски“. 

Главен асистент д-р Славена Стоянова провежда лекционни курсове и 

семинарни занятия пред студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ по 

няколко дисциплини, от които по научната специалност на конкурса са Теория на 

счетоводството, Счетоводство на предприятието, Програмни продукти за 
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автоматизация на счетоводството, Контролинг, Финансово счетоводство, 

Управленско счетоводство, Бизнес анализ и Управление на разходите.   

Всичко това дава основание да се направи заключение, че е налице 

съответствие на академичната компетентност на кандидата с профила на конкурса 

и е изпълнено изискването за достатъчна учебна натовареност. От предоставената 

справка за учебната аудиторна заетост се вижда, че тя превишава установения 

норматив.  

 

 

 

2. Обща характеристика на представените научни трудове: 

 

 

 За участие в конкурса гл. ас. д-р Славена Стоянова  е предоставила за 

рецензиране двадесет и четири броя публикации в обем  от 1 244 страници, 

обединени  в приложения Списък по групи, както следва:  монографии - 1 , студии – 

1, научни статии – 7, научни доклади – 6, учебници – 5 и учебни помагала - 4. 

 Научните трудове са по специалността на конкурса. В преобладаващата 

част от тях се третират основни въпроси от теорията и организацията на 

счетоводството и използването на счетоводната информация за анализ и контрол 

на стопанската дейност. 

 Представената монография „Търговска дейност и търговска сделка – 

икономически, правни и счетоводни аспекти“  е в обем от 246 стр. и има характер 

на хабилитационен труд. Тя съдържа предговор, четири глави и списък на 

използваната литература. В глава първа са дефинирани приложимите понятия в 

изследването на търговската дейност и е направена характеристика на тази 

дейност като обект на счетоводството. В глава втора се изясняват същността и 

особеностите на търговските сделки и се прави подробна класификация от 

икономически и правен аспект. В трета глава се разглежда документирането на 
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търговските сделки, като се подчертава значението на документирането като метод 

на счетоводството и се посочват приложимите счетоводни документи.   Последната 

четвърта глава има по-специално предназначение, тъй като е свързана 

непосредствено с профила на конкурса за доцент. В нея подробно се изяснява 

счетоводното отчитане на търговските сделки като се отбелязва спецификата при 

създаване и използване на необходимата счетоводна информация за търговските 

сделки и търговската дейност.  

В представената студия на тема „Счетоводството като информационен и 

приложен инструментариум за управление на финансовите рискове. Изменение на 

пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата 2007 – 2009 г.“ са 

разгледани актуални проблеми относно значението и ролята на счетоводната 

информация за бизнес анализа за управлението в предприятието и по-специално 

на финансовите рискове. Определени са различните видове рискове свързани с 

важни показатели и нормативи за стопанска дейност като ликвидност, 

рентабилност, капиталова адекватност, управление и оценка на активите и 

пасивите и други.    

Определено място в научно – изследователската дейност на кандидата за 

доцент заемат публикуваните научни статии и доклади. В тях се разглеждат 

теоретико-приложни аспекти на счетоводството и бизнес анализа. Специално 

внимание заслужават публикациите свързани с изясняването на документирането 

като метод на счетоводството и необходимостта от подобрение на приложимите 

счетоводните документи. Разработени са и други въпроси свързани с 

организацията на счетоводната дейност, приложението на  електронния подпис, 

организацията и отчитането на материалите, приложимите методи за бизнес 

анализ в управлението на предприятията и други.  

Представените учебници и учебни помагала имат методическо значение за 

обучението по счетоводство на студентите от ШУ  „Епископ Константин 

Преславски“. Те са написани на сравнително добро теоретично равнище и 
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включват някои части с практико – приложен характер, които са подходящи за 

водене на семинарни занятия по счетоводство и бизнес анализ. 

В допълнение към научната продукция на гл. ас. д – р Славена Стоянова 

следва да се отбележи и участието й в седем научно изследователски проекта, 

финансирани от бюджетната субсидия на ШУ „Епископ Константин Преславски“ и в 

други пет, финансирани по програми на ЕС. Резултатите от проектите са развити и 

публикувани в електронни учебници и помагала, методики за провеждане на 

изпити  и други.  

 Научните трудове на гл. ас. д-р Славена Стоянова свидетелстват за 

определено научно равнище и добра специална подготовка по научната 

специалност на конкурса. Някои от разработките имат подчертано методическо и 

приложно значение за обучение на студентите и счетоводната практика.   

  

3. Научно-приложни постижения и приноси. 

 

 Прегледът на научната продукция на кандидата за доцент и отбелязаните 

резултати, са основа за извеждане на по-важните постижения с характер на научно 

– приложни приноси. Те могат да бъдат систематизирани и представени в следните 

групи: 

 

  Определяне и характеризиране на специфични приложими понятия в 

търговската дейност като обект на счетоводство и анализ.  

  Разширяване и усъвършенстване на счетоводната информация за видовете 

търговски сделки.  

  Изследване на документирането като метод на счетоводството и 

предложения  за подобрения в приложимите счетоводни документи.   

  Насоки за развитие и усъвършенстване на методологията за бизнес анализ 

в предприятието и управлението на финансовите рискове. 
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  Участие в издаването на голям брой учебници и учебни помагала, които 

имат важно методическо значение за обучението на студентите по счетоводство.  

 

 Може да се обобщи, че в научните трудове на кандидата за доцент се 

разглеждат важни въпроси от теорията и практиката на счетоводството. 

Отбелязаните постижения и резултати са достатъчно основание да се даде 

положителна оценка на научната и изследователската дейност на гл. ас. д-р 

Славена Стоянова 

В специална справка към документацията по конкурса са посочени седем 

цитирания от научни трудове на гл. ас. д – р Славена Стоянова в публикации на 

други автори от България. Това свидетелства за признание и разпознаваемост в 

научните среди на кандидата в конкурс за доцент.  

 

 

4. Критични бележки и препоръки: 

 

 При прегледа на научните трудове  на кандидата в конкурса за академична 

длъжност доцент прави впечатление голямото разнообразие в неговата научна – 

изследователската и учебно – преподавателската дейност. Това води до известна 

разпиляност  и опасност от недостатъчно задълбочени и продуктивни творчески 

търсения. Като препоръки на кандидата могат да се посочат  на първо място 

определена целенасоченост в по-нататъшната й научна и преподавателска 

дейност и ориентация към изследване и разработване на актуални проблеми 

свързани с МСС/МСФО.  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: От направените констатации и дадените оценки за учебно-

преподавателската и научно-изследователската дейност, въз основа на 

представените материали и доказателства за участие в конкурса, може да се  

направи заключение, че кандидатът отговаря на изискванията за академична 
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