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СТАНОВИЩЕ 

от доктор по икономика Любомир Минчев Стефанов – професор в Университета за 

национално и световно стопанство - София 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „професор“ 

на Висшето училище по застраховане и финанси 

по област на висше образование: 3. „Социални стопански и правни науки“   

професионално направление: 3.8. „Икономика (Счетоводство, одит и анализ)“ 

 

 

В конкурса за „професор“, обявен в Държавен вестник, бр. 24 от 22.03.2019 г. и в 

интернет-страница на Висшето училище по застраховане и финанси за нуждите на катедра 

"Счетоводство и контрол", като кандидат участва доц. д-р Али Али Вейсел от Висшето 

училище по застраховане и финанси. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата/-ите 

Със заповед № 112 от 03.06. 2019 г. на Ректора на Висшето училище по застраховане и 

финанси съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната 

длъжност „професор“ във ВУЗФ по област на висше образование 3. „Социални стопански и 

правни науки“  , професионално направление 3.8. „Икономика (Счетоводство, одит и анализ)“, обявен 

за нуждите на катедра "Счетоводство и контрол". 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат - доц. д-р Али 

Али Вейсел от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). 

Представеният от доц. д-р Али Вейсел комплект материали на хартиен носител е в 

съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ВУЗФ и включва следните 

документи: 

1. Автобиография по европейски образец. 

2. Копие от дипломата за притежавана образователна и научна степен „доктор” и копие 

от дипломата за „доцент“. 

3. Служебна бележка за заеманата академична длъжност „доцент“, за стажа, 

аудиторната заетост и разработените лекционни курсове. 

4. Справка за наукометричните показатели за професор съгласно Правилника за 

прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (след 

заемането на академичната длъжност „доцент”). 
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5. Резюмета на научните трудове, вкл. на монографичен труд. 

6. Авторска справка за научните приноси в трудовете. 

7. Медицинско свидетелство. 

8. Свидетелство за съдимост. 

9. Екземпляри от публикациите; рецензии; доказателства за цитиранията, 

ръководството на докторанти, ръководството на научни проекти и участието в проекти. 

Кандидатът доц. д-р Али Вейсел е приложил общо 32 научни труда, 5 студии, 3 

монографии, 24 статии и доклади, 3 учебници и учебни пособия и списък на 3 

научноизследователски разработки. Приемам за рецензиране всички представени от 

кандидата научни трудове, които са извън дисертацията и отчитам при крайната оценка 3 

учебни помагала/учебници и 3 научноизследователски проекта. Три от публикациите на 

кандидата са извън България. 

Кандидатът – доц. д-р Али Вейсел, е роден на 6 май 1984 година. Висшето си образование 

(бакалавър и магистър) е завършил в Университета за национално и световно стопанство – 

София, специалност „Счетоводство и контрол“. През 2011 година, в Университета за 

национално и световно стопанство е защитил успешно дисертационен труд и е придобил 

образователната и научна степен „доктор“ по икономика („Счетоводна отчетност, контрол и 

анализ на стопанската дейност“). През 2009 г. е положил успешно изпит за специализиран 

вътрешен одитор в публичния сектор, а през 2011 г. – за дипломиран експерт-счетоводител. 

От 2012 кандидатът работи във ВУЗФ, като е заемал длъжностите „главен асистент“ и 

„доцент“ (от 2014 г.). 

Личните ми впечатления от кандидата са изцяло положителни, макар да го познавам 

бегло, но съм бил рецензент на колективни монографии, в които той е бил едни от авторите. 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Доц. д-р Вейсел е публикувал 1 университетски учебник и 2 университетски учебни 

помагала, които се използват в учебния процес по водени от него учебни дисциплини.  

От представената служебна бележка се вижда, че доц. д-р Али Вейсел има значителна 

учебна натовареност през последните пет учебни години – общо 1340 часа аудиторна заетост, 

от които 680 часа лекции и 660 часа упражнения. 

Доц. д-р Али Вейсел е бил научен ръководител на един докторант, който успешно е 

защитил дисертационен труд и е придобил образователната и научна степен „доктор“. 

Изложеното до тук ми дава основание за положителна оценка на учебно-педагогическата 

дейност и подготовка на кандидата. 
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За участието си в конкурса, доц. д-р Али Вейсел е представил общо 32 научни труда, от 

които: 

 1 самостоятелна монография (хабилитационен труд); 

 2 колективни монографии, на които той е съавтор със значителен обем текст; 

 5 студии, една от които е в издание, индексирано и реферирано в SCOPUS; 

 24 статии и доклади, 3 от които са на английски език. 

В научните трудове, представени от кандидата са налице редица научни и научно-

приложни приноси, които имат по-скоро характер на обогатяване и доразвитие на 

съществуващи знания, както и приноси с методически характер. Значителна част от приносите 

на кандидата се съдържат в хабилитационни труд (самостоятелна монография) и неговите 

текстове в колективните монографии и по-конкретно: 

 въз основа на изследване на новите понятия в счетоводството („екологично 

счетоводство“, „социално счетоводство“ и други) е очертана необходимостта от 

тяхното изследване и оповестяване в отчетите; 

 обосновава се тезата, че интегрираният отчет не трябва да е алтернатива на 

финансовия отчет, а трябва да се представя към него, за да се придобие по-пълна 

представа за предприятието; 

 обосновано е заключението, че ангажиментите за изразяване на сигурност относно 

интегрирани отчети представляват ангажименти за изразяване на сигурност, 

различни от одити и прегледи на историческа финансова информация; 

 обоснована е тезата, че най-подходящият стандарт относно интегрирани отчети е 

МСАИС 3000 (преработен) Ангажименти за изразяване на сигурност, различни от 

одити и прегледи на историческа финансова информация; 

 защитена е тезата, че одитните процедури при ангажиментите за изразяване на 

сигурност относно интегрирани отчети са подобни на процедурите при одита, като 

са очертани и редица специфики; 

 изследвани са теоретичните основи на корпоративната социална отговорност и 

нефинансовата декларация, като са представени основни елементи на 

нефинансовата декларация и примери за нейното представяне; 

 систематизирани са одитните процедури за оценка на риска от измами, както и 

одитните процедури в отговор на оценени рискове; 

В студиите, чийто автор е доц. д-р Али Вейсел също има определени приноси, по-

съществените от които са: 
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 въз основа на емпирично изследване на представянето на финансовите отчети е 

установено, че разпоредбите на действащия Закон за счетоводството не водят до 

намаляване на тежестта за малките предприятия и във връзка с това са предложени 

законови промени; 

 изследвани са основните промени в Концептуалната рамка за финансова отчетност 

от 1989 г. до 2018 г. 

 за практическо прилагане на процедурите за разкриване на измами и в отговор на 

идентифицираните измами са посочени въпросници, които могат да се използват от 

всички одиторски професии; 

 предложени са законови промени относно идентифицирането на физическите лица, 

които са действителни собственици на одитирано предприятие. 

Следва да се отбележи, че приносни моменти има и в научните статии и докладите на 

научни форуми. 

Приносите, съдържащи се в научните трудове на доц. д-р Али Вейсел, по мое виждане 

са съществена значимост, както за науката, така и за практиката. 

Научните трудове, представени от кандидата са намерили значително отражение в 

научната литература, което от предоставената достоверна информация за общо 33 цитирания 

на негови научни публикации в български и чуждестранни научни издания. 

Научните трудове, представени от доц. д-р Али Вейсел за участие в конкурса за заемане 

на академичната длъжност „професор“, по моя оценка са негови лични оригинални разработки 

и не съдържат плагиатство. 

Доц. д-р Али Вейсел е ръководил 2 национални научни проекта и е участвал в 

изпълнението на един национален научен проект. 

От представената справка може да се направи категоричния извод, че доц. д-р Али 

Вейсел надвишава значително минималните наукометрични изисквания за заемане на 

академичната длъжност „професор“, регламентирани в нормативната уредба. 

 

3. Критични забележки и препоръки 

Основната ми препоръка, свързана с бъдещите изследвания на доц. Али Вейсел е да 

насочи вниманието си към последствията за интегрираната отчетност от т.н. „Четвърта 

индустриална революция“ (Индустрия 4.0), резултат от бързото развитие на информационните 

и комуникационни технологии, роботиката, изкуствения интелект и т.н.  

Бих препоръчал на доц. д-р Али Вейсел в по-голяма степен да се ангажира и с научното 

ръководство на докторанти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Постигнатите научни резултати и научните приноси, съдържащи се в представените 

трудове, тяхната оригиналност и достоверността на предоставените научни данни, ми дават 

основание за категорична положителна оценка за това, че доц. д-р Али Али Вейсел напълно 

отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност „професор“. Препоръчвам 

на Научното жури да изготви доклад-предложение до Академичния съвет за избор на доц. д-р 

Али Али Вейсел на академичната длъжност „професор“ във ВУЗФ по професионално 

направление 3.8. „Икономика (Счетоводство, одит и анализ)“. 

 

 

16 юли 2019 г.   Изготвил становището: 

 

 

(Проф. Д-р Любомир Стефанов) 


