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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Румяна Савова Пожаревска –  УНСС 

 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъж-

ност “професор“ във Висшето училище по застраховане и финанси - София 

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,  

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

 

В конкурса за „професор“ за нуждите на катедра „Счетоводство и контрол“ на 

ВУЗФ, обявен в Държавен вестник, бр. 24 от 22.03.2019 г. и на интернет-страницата на 

Висшето училище, като единствен кандидат участва доц. д-р Али Али Вейсел, препо-

давател във ВУЗФ – София. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

Участвам в състава на научното жури по конкурса за заемане на академичната 

длъжност „професор” във ВУЗФ по професионално направление 3.8. Икономика (Сче-

товодство, одит и анализ), съгласно заповед № 112 от 03.06.2019 г. на Ректора на 

ВУЗФ. На първото заседание, проведено на 13.06.2019 г., беше взето решение да изгот-

вя становище за представените от единствения кандидат в конкурса доц. д-р А.А. Вей-

сел материали. Изготвянето и предоставянето на становището е осъществено по реда и 

според изискванията на ЗРАСРБ, на ППЗРАСРБ и на Правилника за условията и реда 

за заемане на академични длъжности във ВУЗФ.  

За участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ доц. д-р 

Али Вейсел представя комплект материали на хартиен носител и на диск, подготвени и 

отговарящи на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ  и Пра-

вилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВУЗФ. 

Единственият кандидат в конкурса доц. д-р Али Али Вейсел е роден през 1984 г. 

Придобива бакалавърска (2006 г.) и магистърска (2007 г.) степен в УНСС, специалност 

„Счетоводство и контрол“. Защитава успешно дисертационен труд и придобива ОНС 

„доктор по икономика“  по научна специалност„Счетоводна отчетност, контрол и ана-

лиз на стопанската дейност“ през 2011 г. в УНСС.  Придобива сертификат за вътрешен 

одитор в публичния сектор от Министерството на финансите през 2009 г. Дипломиран 

експерт-счетоводител и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт-
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счетоводители е от 2011 г.  Има непрекъснат трудов стаж като преподавател по счето-

водство и одит във Висшето училище по застраховане и финанси, гр. София  от 2012 г. 

Кандидатът има значителен опит и в практиката.  През периода  2005 г. - 2012 г. работи 

последователно като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор. Дейст-

ващ регистриран одитор е.  

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор“ е представил 

доказателства за изпълнени задължителни условия в чл. 29 от ЗРАСРБ:  има придоби-

та  образователна и научна степен “доктор”,  заема академичната длъжност  „доцент“  

във ВУЗФ от 2014 г. За участие в конкурса  представя 1 бр. монография (хабилитацио-

нен труд); публикации в 2 колективни монографии (3 глави – 5,8 издателски коли);  1 

студия публикувана в научно издание, реферирано и индексирано в световноизвестни 

бази данни с научна информация – SCOPUS; 4 броя студии, публикувани в нерефери-

рани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томо-

ве; 24 бр. научни статии и доклади; 1 университетски учебник; 2 бр. университетски 

учебни пособия.  Представени са доказателства за 33 бр. цитирания (27 бр. в моногра-

фии и колективни томове с научно рецензиране, 6 бр. цитирания в нереферирани спи-

сания с научно рецензиране). Публикациите са с общ обем от 1354 стр. и са по пробле-

матика от ПН 3.8. Икономика (Счетоводство, одит и анализ). Представените в конкурса 

научни трудове са лично дело и лична заслуга на кандидата. Няма законосъобразни 

доказателства за противоположно становище. Кандидатът е бил ръководител на два и 

член на един научно-изследователски проекти. Научен ръководител е на един успешно 

защитил докторант (18.09.2018 г.). 

Представените научни трудове от доц. д-р А.А. Вейсел за участие в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „професор“ значително превишават минималните 

изисквания, заложени в ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане (Приложение към 

чл. 1а, ал. 1.; Област 3. Социални, стопански и правни науки).  Приемам всички матери-

али за участие в конкурса и за изготвяне на становището. 

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор“ доц. д-р А. 

А. Вейсел отговаря на условията на чл. 29, ал. 1 и 2, включително на минималните 

национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, 

ал. 5.  Представените публикации не повтарят тези, които са представени за 

придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за заемане на акаде-

мичната длъжност "доцент". Изпълнени са и изискванията на чл.29, ал. 6 от 
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ЗРАСРБ – няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните тру-

дове. 

Първите ми лични впечатления от кандидата в конкурса доц. д-р А. Вейсел да-

тират от неговото обучение в ОКС „бакалавър“ в УНСС.  Те са изцяло положителни, 

както в качеството му на студент, така и в качеството му на млад научен работник. 

През годините доц. д-р А. Вейсел се доказа като академично етичен колега, задълбочен 

учен и иновативен преподавател.  

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

2.1. Оценка за учебно-педагогическата дейност на кандидата 

 В периода след хабилитация  (2014-2019г.)  доц. д-р Али Вейсел:  

 има учебна натовареност, надхвърляща изискуемия необходим минимум: 

общо 1340 часа аудиторна заетост (сл. бележка изх. № 194/27.03.2019 г.);  

 разработил е три самостоятелни лекционни курса: курс от бакалавърска 

програма „Счетоводни политики и финансови отчети; Одитинг“; курс от магистърска 

програма „Стандартизация в счетоводството; Стандартизация в одита; Рискова среда 

във външния финансов одит.“; курс от докторска програма „Одитинг“ (сл. бележка изх. 

№ 194/27.03.2019 г.); 

 написал е един учебник и две учебни пособия, които да подпомагат 

студентите при тяхното обучение; 

 реализирал е успешно научно ръководство на един докторант, който е 

защитил през 2018 г.; 

 научен ръководител е на един незащитил към днешна дата докторант и е 

научен консултант на един кандидат- докторант. 

Доказателствата и научните публикации ми дават основание за положи-

телна оценка на учебно-педагогическата дейност и подготовка на кандидата. Из-

пълнени са изискванията на чл. 29 от ЗРАСРБ. 

2.2. Оценки на научната и научно-приложната дейност на кандидата 

 Изследваната проблематика в научните трудове (32 бр., от които 3 бр. публику-

вани в чуждестранни издания), представени от кандидата по конкурса, може да бъде 

детерминирана в три основни направления: първо: изследване на интегрираната отчет-

ност и одиторските ангажименти за изразяване на сигурност относно интегрирани от-

чети; второ: изследване на одитни процедури, за подобряване ефективността и ефи-

касността на одиторската дейност; трето: анализ на прилагането на счетоводните стан-
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дарти, чрез теоретични и емпирични изследвания. В публикациите могат да бъдат отк-

роени научни и научно-приложни приноси, които имат характер на обогатяване и надг-

раждане на съществуващи знания, както и приноси с методологичен характер. Основ-

ните от тях се съдържат в хабилитационния труд и самостоятелно разработените глави 

в колективните монографии. Систематизирано научно-приложни приноси в творчест-

вото на доц. д-р А. Вейсел могат да бъдат представени, както следва: 

 изследване, анализ и аргументирано доказване на мястото и ролята на 

интегрирания отчет за устойчивото развитие на предприятията, както и на 

възможността за съставяне на нефинансовата декларация като интегриран отчет въз 

основа на Международната рамка за интегрирана отчетност; 

 разработване на авторови модели за: сравнителен анализ между финансов и 

интегриран отчет; за съответствие между елементите на интегрирания отчет и 

елементите на нефинансовата декларация; за сравнение между одитите и 

ангажиментите за изразяване на сигурност относно интегрирани отчети; 

 сравнителен анализ на несъответствията между законовите разпоредби и 

одиторските стандарти, обосноваване на мотиви за промени в одиторските стандарти и  

за оптимизиране на одитния процес; 

 теоретични изследвания относно одитните извадки, включително биномно, 

хипергеометрично, нормално и Поасоново разпределение, и тяхното практическо 

прилагане, като извадката за тестовете на контролите и извадката за тестовете на 

детайлите, съгласно одиторските стандарти; 

 сравнителен анализ на разпоредби в Международните счетоводни стандарти и в 

националните стандарти, идентифициране на проблемни области и предлагане на 

възможности за подобряване на националните стандарти; 

 установяване и доказване чрез емипирично изследване, че българските 

предприятия съществено нарушават счетоводното законодателство при съставянето на 

финансовите отчети; анализ на причините за пропуските и на възможностите за 

подобряване на отчетността. 

 В заключение следва да бъде  отбелязано, че  кандидатът доц. д-р А. Вейсел 

участва в конкурса  с достатъчна  по обем, разнообразна и актуална научна продук-

ция, която по вид и съдържание съответства на специалността на конкурса. Твор-

чеството му свидетелства за задълбочени икономически познания и много добра специ-

ална подготовка по научната специалност на конкурса. 
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 Кандидатът в конкурса е ръководител на два и член на един научно-

изследователски проекти, съгласно приложената Справка за научно-метрични показа-

тели. Член е на национални  професионални организации. 

 Положителна оценка давам и на факта, че научната продукция на доц. д-р А. 

Вейсел е обект на проучване и цитиране. Представени са доказателства за 33 цитира-

ния.   

Количеството и качествените характеристики на представените научни 

публикации, реализираните приноси и резултатите от участията на кандидата в 

научно-изследователски проекти ми дават основание за положителна оценка на 

неговата научна и научно-приложна дейност. Изпълнени са изискванията на чл. 29 

от ЗРАСРБ. 

 

3. Критични забележки и препоръки 

Внимателното проучване на научните трудове на доц. д-р Али Вейсел ми дава 

основание да обобщя, че в тях няма допуснати съществени пропуски, неточности или 

противоречия. Препоръчвам на кандидата за продължи своята задълбочена науно-

изследователска дейност и да разшири областите на своите научни интереси. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложеното по-горе дава основание за заключението, че са изпълнени изисква-

нията на чл.29 от Закона за развитието на академичния състав в Република Бъл-

гария и на условията и реда за заемане на академичната длъжност „професор“, съглас-

но чл.53 и сл. от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, от кандидата по обявения от 

ВУЗФ конкурс за „професор“. 

Предлагам на членовете на уважаемото научно жури, формирано със запо-

вед № 112 от 03.06.2019 г. на Ректора на ВУЗФ, да гласуват за даване на академич-

ната длъжност „професор“ по научна по област на висше образование 3. Социал-

ни, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Сче-

товодство, одит и анализ) на доц. д-р по икономика Али Али Вейсел. 

 

гр. София, 25.07.2019 г.   Изготвил становището: .......................... 

        проф. д-р Румяна Пожаревска 


