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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д.н. Красимир Тодоров Тодоров, преподавател във ВУЗФ 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор ” 

в Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 

Професионално направление  3.8. Икономика 

 

Автор: Георги Янчев Момчилов. 

Тема: „ФИНАНСОВИ И УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ НА 

ОТЧЕТНОСТТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ 

 

 

1. Общо описание на представените материали 

Със заповед №…. /…..2022 г. на Ректора на Висше училище по застраховане и финанси 

проф. д.ю.н. Борис Велчев съм определен(а) за член на научното жури за осигуряване на 

процедура за защита на дисертационен труд на тема „ФИНАНСОВИ И УПРАВЛЕНСКИ 

АСПЕКТИ НА ОТЧЕТНОСТТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“.за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” в Област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, Професионално направление 3.8. Икономика. Автор на 

дисертационния труд е Георги Янчев Момчилов – докторант към катедра „Финанси“ на 

ВУЗФ, гр. София. 

Предадените от докторанта материали включват документи по представен опис: (докторска 

дисертация, автореферат, автобиография, справка за научни и научно-приложни резултати, 

списък с участията в научни мероприятия)  

 

2. Кратки биографични данни за кандидата 

Предоставената автобиография на кандидата е впечатляваща, както в образователно 

отношение, така и като практическа реализация, опит и постижения. Допълнителна 

интерпретация в случая е излишна.   
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3. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

 

Налице е едно добросъвество проведено, висококачествено изследване на актуален за 

обществото и корпоративните структури проблем – устойчивото развитие. Дисертационният 

труд се състои от увод, изложение в три глави, заключение, приноси на труда, приложения, 

списък на използваната литература (около 2 литературни източници). Изложението съдържа 

авторски текст, представен в обем от 200 страници (основен текст и приложения). В основния 

текст се съдържат 27 фигури и 11 таблици. Приятно впечатление прави позоваването на 

трудове на известни международни автори, като и изключително съвременната библиография. 

В увода са изведени и обосновани актуалността и значимостта на темата на 

дисертационния труд и са определени параметрите на научното изследване.  

Глава 1. на дисертацията разглежда концепцията за устойчиво развитие и нейната 

важност за икономическото развитие на обществото. Тя се спира на устойчивото развитие на 

фирмите, както и на ролята на доклада за устойчиво развитие като комуникационно средство и 

метод за трансформация на фирмата в устойчиво развиваща се организация.  

Глава 2 разглежда и анализира основни стандарти, използвани при изготвяне на доклад 

за устойчиво развитие, а именно: Глобална инициатива за отчетност, Глобален договор на 

ООН, Стандартите на фондация за отчитане на стойността, ИСО 26 000 и Проект за 

оповестяване на въглерода. Към тях са анализирани и два одитни стандарта за доклади за 

устойчиво развитие: AA1000 AS и ISAE 3000.  

В Глава 3 е представено наличието на взаимовръзка между отчитането на устойчиво 

развитие на фирмите и придобиването на конкурентни предимства от тях и са анализирани 

оценката на мениджмънта за този процес. За тази цел е проведено проучване на мнението на 

български висши мениджъри, чиито компании изготвят доклад за устойчиво развитие. 

Проучването изследва отношението на мениджмънта към отчетността за устойчиво развитие – 

какви са причините, поради които фирмите са започнали да оповестяват такъв тип 

информация, какви са предимствата за организациите след изготвянето на доклада, както и 

какви са проблемите, които тази отчетност поражда. Успоредно с това е изготвен и финансов 

анализ на български фирми преди и след като започнат да отчитат своето устойчиво развитие, 

който да потърси наличието на закономерности и непосредствени ефекти във финансовото 

развитие на тези фирми.  
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В заключението се отбелязва, че устойчивото развитие е концепция, която набира 

популярност през последните три десетилетия, паралелно с осъзнаването и опитите за 

измерване на екологичните, икономическите и социалните проблеми, които антропогенните 

промени в климата могат да предизвикат. Тя показва пътя към бъдеще, базирано на 

икономическо развитие, опазване на околната среда и социалнa справедливост. 

 

4. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Представените приносни моменти от докторанта приемам по следния начин: 

- Представени са резултатите от изследванията на водещи икономисти и институции по 

отношение на икономическите ефекти от промените в климата, както и използваните 

от тях методи.  

- Изведени са причините, поради които една компания може да въведе отчетност за 

устойчиво развитие.  

- Анализирани са основните стандарти и индикатори, използвани за отчитане и 

измерване на устойчивото развитие, техните силни и слаби страни, както и 

приложимостта им за различни по големина фирми. 

-  Установени са потенциалните конкурентни предимства, които фирмите отчитащи 

устойчивото си развитие биха могли да придобият, както и трудностите, с които 

могат да се сблъскат.  

 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Докторантът е представил списък с четири публикации, три от които са в издателства на 

ВУЗФ 

 

6. Преценка за изпълнение на минималните национални изисквания 

 

Справката за изпълнение от кандидата на минималните национални изисквания за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в професионалното направление 

3.8. Икономика показва, че те са изпълнени. 
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7. Автореферат 

Представения автореферат е направен според изискванията на съответните правилници 

и отразява основните резултати, постигнати в дисертационния труд. 

 

8. Критични забележки и препоръки  

Две са критичните забележки, които следва да бъдат откроени: 

1. Научните публикации на докторанта са в следствие на достиженията на 

дисертационния труд, а не последния да се позовава на първите. 

2. За да се формира категорично становище относно позитивния ефект върху 

финансовите резултати на компаниите в следствие въвеждането на докладите за 

устойчиво развитие, сравнителните периоди по години следва да са едни и същи за 

всички компании, както и че следва да се излючат периодни на глобални кризи 

(2008-2009; 2019-2020). 

Категорично следва да се подчертае, че изложените критични бележки в никакъв случай 

не намаляват достойнствата на дисертационния труд, а по-скоро имат за цел да 

прецизират насоките на докторанта за бъдещи изследователски проучвания и 

формирането на категорични изводи.   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научно-приложни резултати, които представляват 

оригинален принос предимно в практиката, но и до известна степен в науката и отговарят на 

всички изисквания(та) на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Представените материали и дисертационни 

резултати напълно съответстват на специфичните изисквания на Правилника за приемане и 

обучение на докторанти във Висшето училище по застраховане и финанси.  

Дисертационният труд показва, че кандидата Георги Момчилов притежава притежава 

задълбочени теоретични знания и професионални умения по Професионално направление 3. 

8. Икономика,  като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научни 

изследвания. 
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Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, 

постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор“ на Георги Момчилов в Област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално направление 3. 8. 

Икономика;   

 

 

15.07. 2022. г.  Рецензент:  

    доц. д.н. Красимир Тодоров Тодоров 


