
Резюмета на представените  за рецензиране трудовете от 

доц. д-р Николай Стоянов Колев 

за участие в обявения в ДВ бр. 58/29.07.2011 г. конкурс за длъжността  "професор", 

по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 

дейност“, шифър 05.02.07. 

 
І. МОНОГРАФИИ: 

 

Публикация № 1 Колев, Н. П р о е к т и р а н е  на системи за калкулиране. ИК  «Жажда», 

2011. с. 182. ISBN: 978-954-795-333-8. 

В това монографично издание читателят ще открие алгоритмизирани и богато 

илюстрирани с примери напътствия за проектиране, експлоатация и 

усъвършенстване на калкулационни системи. Авторът му умишлено се е 

въздържал от теоретизиране, за да го направи по-полезно за тези счетоводители, 

управленци и предприемачи, които са заинтересовани от практически решения по 

проблематиката.  

Изведени и систематизирани са:  

 генезиса и първородността на управленската отчетност;  

 предмета, метода и обекта на калкулирането;  

 работните понятия и класификации;  

 компонентите на всяка една калкулационна система;  

 информационните цели при проектирането на една калкулационна система. 

      Чрез примери са демонстрирани проекти на: 

 традиционни системи на калкулиране на себестойност на 1-ца; 

 системи за пряко (direct) калкулиране; 

 системи за калкулиране на издръжка на обособими дейности (ABCosting). 

Съзнавайки, че универсална калкулационна система не съществува и не може да 

бъде измислена, той чрез хипотезите си и примерите тук се опитва да подскаже 

логиката, принципът, правилото, добрата практика..., а въоръженият с логиката, 

неминуемо ще се справи с конкретиката. 

 

Публикация № 2 Не се представя за рецензиране 



Публикация № 3 Колев, Н. С ъ в р е м е н н и  концепции в управленската 

отчетност.  Издателство «ЯНИТА Я С», 2008. с. 137. ISBN:978-954-343-0343-5. 

14 години след първата  монография по проблематиката на Управленската 

отчетност авторът се връща към темата, за да отчете, от една страна 

появяването на нови концепции и от друга, промененото отношение към 

коментираните тогава аспекти. Това му монографично издание е опит за дискусия 

върху предизвиканите от съвременни контексти изменения в предмета, 

обектното ориентиране, качествата и техниките на управленската отчетност. 

В нея се повдигат въпроси, аргументират се отговори, отправят се препоръки и се 

интерпретира практическата стойност на тези отговори и препоръки. Ето защо, 

то има насоченост, както към академичната колегия, така и към всички 

ангажирани с вземането на управленски решения и тяхното адекватно 

информационно осигуряване. 

 

Публикация № 4 Каменов, К., Колев, Н.  О т ч е т н о с т  и  к о н т р о л и н г   при 

управлението по цели. Свищов, 1995. с. 137.   

 

Това монографично издание е адресирано към мениджъри, счетоводители и 

подготвящи се за тези професии, както и към всички интересуващи се от 

възможностите на управленската отчетност и контролинга за усъвършенстване 

управлението на предприятието. В него, за първи път у нас е направен опит за 

конкретизиране на отчетни и контролингови подходи и технологии за изграждане 

на системи за ранно предупреждение при отклонения от целите на бизнеса. 

Авторското участие е: 

 К. Каменов –  І-ва и VІІІ-ма част 

 Н. Колев – ІІ-ра, ІІІ-та, ІV-та, V-та, VІ-та и VІІ-ма част. 
(Забележка: Трудът е публикуван след конкурса за доцент през 1994 г. на Н. Колев и не е 

представян при предходни процедури.) 

 

ІІ. СТУДИИ 

Публикация № 5 Колев, Н. По-обстойно за предметната област на управленската 

отчетност / Николай Колев. // Бургаски свободен университет, . Годишник на 

Бургаски свободен университет : Т. 21 / Бургаски свободен университет, Т. 

21 : БСУ, 2009, с. 43-70. ISSN: 1311-221X. 



В тази научна студия авторът прави един опит за обобщаване на изследванията 

си по дефиниционните граници на предмета на управленската отчетност. 

Научната му задача е да търси отговор на следните въпроси: 

 кое поражда необходимостта от управленска отчетност? 

 коя е предметната област на управленската отчетност? 

 с какъв понятиен апарат си служи и описва тя? 

 как се е развивала управленската отчетност? 

 какви са различията и сходствата между управленската отчетност и 

финансовото счетоводство? 

 кой са пресечните точки в предметните области на управленската 

отчетност и управленския контрол? 

 кои данни от управленската отчетност ще имат качества на информация 

за мениджмънта? 

 какви са задачите на управленската отчетност в процеса на взимане на 

стратегически, тактически и оперативни управленски решения? 

 кои са съвременните контексти, в които е поставено развитието на 

управленската отчетност? 

Публикация № 6 Колев, Н. П о   н я к о и   а с п е к т и   на финансово-

разплащателните схеми при приватизационните сделки. В: “Научни изследвания ’96 

- Юбилеен алманах”. Свищов, 1996. с. 43-58.  

Вземайки повод от актуалния по това време приватизационен процес, авторът 

разглежда предимствата и недостатъците на допустимите разплащателни схеми 

при приватизационните сделки.  По конкретно се анализират: 

 касовата приватизация; 

 разсрочено плащане; 

 при сделки с отлагателни и прекратителни услови; 

 продажби на персонал и арендатори; 

Изследва се и влиянието на средствата за разплащане (бонове, ЗУНК, брейди-

облигации, дълг срещу собственост) върху използваната разплащателна схема. 

Публикация № 7 Колев, Н. О п и т   в  п р о е к т и р а н е т о   на системи за 

калкулиране на издръжката на дейности (ABCosting). Годишник на БСУ, Т. , 2011. 

ISSN: 1311-221X . (под печат). 



У нас за АВС-метода само се правят най-общи представения. Дори и в 

чуждестранната литература трудно се намират практически примери. Това може 

да бъде обяснено със силната конкуренция в консултантския бизнес и нежеланието за 

споделяне на добри практики. Ето защо, в тази студия авторът представя 

алгоритъм и демонстриран с пример подход за проектиране на система за 

калкулиране на издръжката на дейности (АВСosting). Той може да бъде ползван от 

колегията при разработка на такъв тип системи за калкулиране и подпомагане на 

решения от вида „струва ли си да развивам (издържам) тази дейност”. 

 

ІІІ. СТАТИИ 

Публикация № 8 Колев, Н. По някои възможности стойностно-неизмерими 

обекти и събития да се интерпретират от управленската отчетност , сп. Бизнес 

посоки, 2011. с. 33 – 42. ISSN:1312-6016. 

 Основната идея в публикацията е да се представят възможности чрез 

нефинансова метрика да се следят важни индикатори за състоянието и 

перспективите пред бизнеса. 

Публикация № 9 Колев, Н. Опыт в проектировании системы калькулирования 

расходов по видам деятельности, Журнал «Управленческий учет и 

бюджетирование», № 9 , 2011. с. 24-34.  Индекс: 98980. 

Публикуваната на страниците на украинското специализирано списание статия 

предава авторски опит в проектирането на калкулационни системи, адресирани 

към управлението на процесите в предприятието. 

Публикация № 10 Колев, Н. Относно дилемата, университета - бизнес, или 

общност за развитие на науката, културата и знанието", сп. "Стратегии на висшето 

образование", бр. 3, 2010. с. 287-296. ISSN: 1310-0270. 

Авторът дискутира по заявената в заглавието дилема на база на анализи на 

мисията, целите, организацията, финансирането, управлението и развитието на 

университета при двете алтернативи. 

Публикация № 11 Колев, Н.  Един пример за поддържащ метод на 

калкулиране / Николай Колев. // Бургаски свободен университет, . Годишник на 

Бургаски свободен университет : Т. 23, Т. 23 : Екс-Прес, 2010, с. 29-35. ISBN: 1311-

221-X. 



Back flash e един малко познат у нас поддържаш метод за калкулиране на 

себестойност, използван най-вече в ориентираните към работа в условията на JIT 

производствени системи. В тази статия се представят неговите възможности. 

Публикация № 12 Колев, Н. Подходи при счетоводното третиране на лихвоносните 

пазарни ценни книжа / Николай Колев. // Финанси на фирмата, 1995, N 3, с. 16-19. 

ISNN: 1310-1358. 

С тази доста ранна  разработка авторът изпреварва практиката и 

регламентацията у нас. При прочит на материала сега, се вижда рационалността 

на предлаганите преди повече от 15 години подходи и решения. 

Публикация № 13 Колев, Н. Счетоводна интерпретация на банковите операции по 

маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти / Николай 

Колев. // Бизнес посоки, 2009, N 1, с. 22-27 . ISSN:1312-6016. 

Една доста интересна авторска интерпретация на варианти за счетоводно 

отразяване на все още екзотични за българската банкова практика финансови 

операции. Тук идеите му ще очакват проверката на времето. 

Публикация № 14 Колев, Н. По някои възможности за адекватна оценка на 

банковите пасиви, сп. Бизнес посоки, бр. 1, 2005. с.13-21. ISSN:1312-6016 

Провокиран от това, че счетоводната мисъл у нас се занимава основно с оценката 

на активите и някак си неглижира рисковете поради недооценката на пасивите, 

авторът не само посочва регламентацията по тази проблематика, но и представя  

разработена собствена методика за оценка и счетоводно отразяване. 

Публикация № 15 Колев, Н. Калькурование издержек отделного вида 

деятельности: опит разработки системы АВС. Ж-л «Управленческий учет и 

финансы», 2011, № 3. Индекс в каталог „Роспечать” : 85026. 

В специализираното руско списание авторът представя своя опит в прилагането 

на АВС при калкулиране на издръжката на обособими дейности. Целта му е 

калкулационната система да подпомага информационно решения от типа „да 

развивам ли тази дейност, или да се ориентирам към аутсорсинг”. 

Публикация № 16 Колев, Н. Счетоводството в контекста на съвременните 

концепции за проектиране на управленски информационни системи / Николай 

Колев. // БЪЛГАРСКИ СЧЕТОВОДИТЕЛ, ХV, 2004, N 12, с. 21-22. ISSN: 1310-

7186. 



Чрез един много удачен  паралел между традиционните и авангардните 

потребности към УИС (управленски информационни системи,) авторът 

формулира съвременните задачи на счетоводната информационна система. 

Публикация № 17 Колев, Н. Счетоводна интерпретация на дългосрочните 

финансови активи в организациите от публичния сектор / Николай 

Колев. // БЪЛГАРСКИ СЧЕТОВОДИТЕЛ, XIV, 2003, N 20, с. 9-12. ISSN: 1310-7186. 

Статия, в която чрез много примери авторът доказва тезите си по рационалната 

класификация и счетоводна интерпретация на финансовите активи в 

организациите от бюджетната сфера. Определен интерес представляват 

представените казуси по преоценката на тези обекти на управление и отчитане. 

Публикация № 18 Колев, Н. Предметната област на счетоводството в контекста на 

съвременните управленски подходи и средства / Николай Колев. // БЪЛГАРСКИ 

СЧЕТОВОДИТЕЛ, XIII, 2002, N 22, с. 15-17. ISSN: 1310-7186. 

В тази статия авторът прави опит да изведе аргументирани отговори на 

въпросите: 

 константен или динамичен е предметът на счетоводството; 

 субективно или обективно е детерминирана предметната област на 

счетоводството; 

 влияе ли се и как предметът на счетоводството от развитието на 

управленските концепции. 

Публикация № 19 Колев, Н. Университетското обучение по счетоводство в 

навечерието на третото хилядолетие / Николай Колев. // Народностопански архив, 

LIII, 2000, N 1 , с. 42-46.  ISSN: 0323-9004. 

Едно авторско академично разсъждение върху предизвикателствата пред 

обучението по счетоводство във ВУЗ в контекстите на: 

 развитието на управленските теории и подходи; 

 бумът на информационните и комуникационните технологии; 

 разширяващата се законова регламентация; 

 глобализацията на икономиката. 

Публикация № 20 Колев, Н. Что на "термометре": Оценка неизмеримых объектов и 

событий, их интерпретация в управленческом учете. Журнал «Управленческий учет 

и бюджетирования», №  10, 2011. Индекс: 98980. 



В украинското списание е представена тезата на автора за използване на 

нефинансови измерители, в случаите когато нематериални активи не могат да 

бъдат надеждно оценявани в пари. С примери са демонстрирани авторски 

методики и възможности за това. 

Публикация № 21 Колев, Н.  Управителските информационни системи в 

българските предприятия: състояние и предизвикателства / Николай 

Колев. // Годишник на Бургаски свободен университет : Т.1 - : 7 / Бургаски свободен 

университет, 7 : Ирита. - Бургас, 2002. с. 16-20. ISBN: 1311-221-X. 

Публикацията представя един критичен анализ на експлоатираните през 

последното десетилетие на миналия век УИС, като в този контекст са развити и 

тези за предизвикателствата на които те трябва да отговарят. 

Публикация № 22 Колев, Н. Следва ли да се разшири обхвата на понятието 

"отчетнообособена единица". Сп. "Бизнес посоки", 2011, бр. 3. ISSN:1312-6016. (под 

печат) 

 
ІV. ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Публикация № 23 Колев, Н. Управленската отчетност като взаимодействие между 

изкуство, практика и наука, Международна конференция. В: Взаимодействието 

теория-практика: ключови проблеми и решения. Т І-ви, стр. 327-333.БСУ, 2011. 

ISBN: 978-954-9370-78-2 

Авторът развива тезата, че управленската отчетност е възникнала и се развива 

вследствие на едно рационално взаимодействие между изкуство, практика и 

наука, като се опитва да чертае и бъдещите проекции на това взаимодействие. 

Публикация № 24 Колев, Н. По дискусията за стойностно-неизмеримите обекти и 

събития. Юбилейта конференция на Факултет производствен и търговски бизнес - 

Свищов, 12-13.05. 2011 г. с.39-51. ISBN: 978-954-23-0592-7. 

Едни опит за принос към съвременната дискусия за нови предизвикателства и 

възможности на управленската отчетност. Предлага се базирана на Ликертова 

скала методика за оценка на имиджа на дадена търговска марка или бизнес. 

Публикация № 25 Колев, Н. Университета - бизнес или общност за развитие на 

науката, културата и знанието / Николай Колев. // Предизвикателства пред висшето 

образование и научните изследвания в условията на криза: международна 



конференция, Бургас, 25-26.06.2010 г., Т.2 : Бургаски свободен университет. -

 Бургас, 2010, с. 95-101. ISBN: 978-954-9370-71-3. 

Този доклад и дискусиите по него провокираха авторът да предложи негов 

съкратен вариант и на страниците на сп. "Стратегии на висшето образование" 

(статията също е представена за рецензиране). 

Публикация № 26 Колев, Н. Защо предмет на управленската отчетност да не е и 

самоусъвършенстването на процесите на идентифициране на управленска 

информация., СА "Д. А. Ценов" - Международна конференция: "Счетоводството и 

одита в условията на информационна глобализация", 2009, с. 130 - 136. ISBN: 978-

954-23-046-36-4. 

Като се застава за дефинирането на управленската отчетност като ”процес на 

идентифициране....”, в този доклад се доказва че самоусъвършенстването е 

присъща черта и попада в предметната област на управленската отчетност. 

Публикация № 27 Колев, Н. Счетоводна интерпретация на лихвения СУАП като 

хеджиращ инструмент за хеджиране на справедлива стойност / Николай 

Колев. // Научна конференция с международно участие "Съвременни управленски 

практики VI" : 20.02 - 21.02.2009 г., Бургас: Сборник доклади : Бургаски свободен 

университет. - Бургас, 2009, с. 162-165. ISSN: 1313-8758. 

Чрез доклада си автора представя свои идеи за счетоводно отразяване на 

хеджиращи инструменти, като за пример разработва хеджирането чрез лихвен 

суап. С това той донякъде изпреварва българската банкова и счетоводна 

практика. 

Публикация № 28  Колев, Н.  Бизнес и бизнес обучение / Н. 

Колев. // Стратегически насоки в бизнеса през 21 век и качеството на висшето 

образование : Седма международна научно-приложна конференция: Сборник 

научни трудове : ТУ-Варна. - Варна, 2008, с. 57-62. 

Развити са няколко авторски тези за взаимоотношенията между бизнеса и 

университетите, като са посочени разминавания между целите им и 

възможности за преодоляването им. 

Публикация № 29 Колев, Н. Отчетност, не само за "центровете на разходи" и 

"източниците на приходи", но и за "факторите на успеха". В: Конференция с 

международно участие: „Авангардни научни инструменти на управлението. УНСС, 

19-23.09.2008. с. 152-155. ISSN: 1314-0582.  



На този форум авторът заявява потребността управленската отчетност да 

ориентира познавателните си интереси към непряко свързаните с приходи и 

разходи, но същевременно съществени фактори като: възможностите и 

заплахите, адаптивността на организацията, организационното усъвършенстване 

и др. 

Публикация № 30 Колев, Н. Intangible assets monitor, Tableau de bord и BSc в 

служба на устойчивото развитие , ВЛТИ. Международна конференция. Управление 

и устойчиво развитие. Юндола, 21.03. - 23.03. 2008 г. Стр. 351-354. ISSN 1311-4506. 

В доклада си пред конференцията авторът развива идеята, че способността за 

устойчиво развитие представлява нематериален актив на всеки един бизнес и 

предлага инструментариум за неговата оценка. 

Публикация № 31 Колев, Николай.  За и против първоначалното признаване на 

активите и задълженията със справедливата им пазарна цена. / Николай 

Колев. // Научна конференция "Съвременни управленски практики V".Бургас : 16.02 

- 18.02.2007 г. : Т.1 / Бургаски свободен университет. - Бургас, 2007, с. 47-51. ISBN: 

978-954-9370-47-8. 

Една кратка дискусия по актуалната тогава и сега тема, „кои активи, защо и 

кога могат и трябва да се признават първоначално по тяхната очаквана цена”.  

Докладът няма претенции да изчерпва проблематиката, но изявените 

становищата на докладчика за целта, обектите и времето на едно такова 

измерване са добра отправна точка за намиране на адекватни начини за това. 

Публикация № 32 Колев, Н. Дали отстъпихме пред престъпността с постъпките си 

в счетоводството. Юбилейна международна конференция "Теория и практика на 

финансовите престъпления". УНСС, 29-30.11. 2007. 

Авторът използва метафоричен стил, за да акцентира върху предоставените от 

финансовото счетоводство възможности на финансовата престъпност. 

Публикация № 33 Колев, Николай.  Към критиката на подходите в управленския 

контрол / Николай Колев. // Юбилейна научна конференция "30 години катедра 

"Финансов контрол" : Сборник доклади : Унив. изд. Стопанство, 2006, с. 97-

103. ISBN: 10-978-954-494-766-8. 

Един опит да се покажат характеристиките на българските практики на 

управленски контрол в условията на западната управленска култура. Чрез 

подходящи примери се посочват се предимствата и недостатъците на различните 



подходи за управленски контрол. В края се дават някои съвети, как да се избере 

съответстващия на задачите подход. 

Публикация № 34 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 35 Колев, Николай.  Системи за управленски контрол: 

предизвикателства и перспективи / Николай Колев. // Бургаски свободен 

университет, . Научна конференция с международно участие "Присъединяването на 

България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми и перспективи", 

Бургас, 9-11 юни 2006 г. : Сборник доклади : Т. 2 / Бургаски свободен 

университет, Т. 2 : БСУ, 2006, с. 45-49.  

Пред този форум авторът доразвива някой от идеите си за стиловете, подходите 

и практиките на управленския контрол. 

Публикация № 36 Колев, Николай.  Към дискусията по предметната област на 

управленската отчетност / Николай Колев. // Научна конференция "Съвременни 

управленски практики ІV".Бургас : 17.02 - 19.02.2006 г. : Т. 2, Т. 2 : БСУ, 2006, с. 

257-260. ISBN: 978-954-9370-47-8. 

Нови тези, изследвания и аргументи по една неизчерпаема тема, която авторът 

разработва, развива и дискутира още от 1993 г. (вж.:Научна дискусия 

„Контролинг” – ВФСИ, 09-11.06. 1993). 

Публикация № 37 Колев, Н. Счетоводството в контекста на съвременните 

концепции за проектиране на управленски информационни системи, В: 

Международна научно-практическа конференция: "Предизвикателства пред 

стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към 

европейския съюз”.СА „Д. А. Ценов” Свищов, 27-29.08.2004. с.64-68. 

Един опит за извеждане и анализиране на предизвикателствата който поставят 

пред счетоводството най-новите концепции за развитие на управленски 

информационни системи.  

Публикация № 38 Колев, Николай.  За разширяване на познавателните качества на 

управленската отчетност / Николай Колев. // Информатиката в научното познание : 

национална научна конференция II: Варна, 14-16.06.2004 : ВСУ "Черноризец 

Храбър". - Варна, 2004, с. 53-66.  

Пред този форум в един значителен обем са представени аргументи за 

необходимостта от все по-голяма адресираност на познавателните качества на 

управленската отчетност към външните за бизнеса фактори. 



Публикация № 39 Колев, Н.  Съвременни концепции при проектирането на 

управленски информационни системи. Научна конференция "Съвременни 

управленски практики II" : 2.02 - 25.02.2004, комплекс "Свети Кирик и 

Юлита" : Т.2.  Изд. „Бряг”, с. 106-110. ISBN: 954-9370-05-4. 

Докладът представлява един опит за извеждане на концептуалната база при 

проектирането на УИС.  

Публикация № 40 Колев, Николай.  Сегментираната отчетност в контекста на 

международен счетоводен стандарт 14 / Николай Колев. // Научна конференция 

"Съвременни подходи при управлението на икономически структури", I , 

Пампорово 2003. Изд. „Ирита” - Казанлък, 2003, с. 207-210. ISBN: 954-90611-3-2 

За първи път пред този форум авторът развива оригиналната идея за проекции на 

техники и подходи от управленската отчетност във финансовото счетоводство. 

В доказателство разглежда проекциите на сегментирането в МСС 14. 

Публикация № 41 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 42 Колев, Н. Управленските информационни системи в българските 

предприятия: състояние и предизвикателства. В: "Предизвикателства пред 

управлението на организациите през 21 век: анализи, проблеми, перспективи”. 

УНСС , 2002. стр. 192-197. ISBN: 954-494-521-0. 

Критика и анализ на последствията от традиционните информационни системи 

на българските предприятия. Формулиране на предизвикателствата, на които се 

налага да отговарят. 

Публикация № 43 Колев, Н. Относно противоречието между интердисциплинарния 

характер на икономическото знание и дисциплинарния подход при неговото 

преподаване във ВУЗ. Юбилейна научна конференция с международно участие 

“Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, 2001.  

Доказва се наличието на противоречие между интердисциплинарния характер на 

икономическото знание и дисциплинарния подход при неговото преподаване. 

Описват се проявленията му. Препоръчват се подходи за неговото преодоляване. 

Публикация № 44 Колев, Н. Предметната област на счетоводството в контекста на 

съвременните управленски подходи и средства. В: Преподаване на счетоводството 

във висшите училища. Научно - методическа конференция, 14-15.11.2002 г. Свищов. 

с. 57-64. ISBN 954-23-0115-4. 



Авторската теза в тази публикация е че има пряка корелация между предметната 

област на счетоводството и управленските подходи и средства. Той я доказва 

чрез примери базирани на: 

- управлението по резултати; 

- управлението по цели; 

- управлението на процеси. 

Той се опитва да прави и предвиждания относно развитието на предметната му 

област в условията на едно динамично управление. 

Публикация № 45 Колев, Н. Университетското обучение по счетоводство на прага 

на третото хилядолетие. В: Съвременни и традиционни подходи на 

университетското обучение по счетоводство и финанси. БСУ, Бургас, 1999., с. 26-

34. (Пленарен доклад). 

Една доста дискутирана изява на автора, написана в критичен стил, но с 

обстоятелствена аргументация. Критикувани са:; 

 пропуските в образователния комплекс от необходими знания; 

 субективизма при обособяването на учебни дисциплини; 

 непропорционалността на обхвата (малки и големи дисциплини); 

 нарушаване на логическата връзка; 

 повтарянето на учебно съдържание; 

 терминологичните разминавания; 

 тяснопредметната подготовка на преподавателите и като резултат, 

страхът от дискусии и работа по стикови проблеми. 

Посочени са възможностите за преодоляване на посочените проблеми. 

Публикация № 46 Колев, Н. Дискусионно: за отчетността при управлението по 

цели. В:"Управлението на прехода" т. I-ви. Свищов, 1996, с. 157-164., СА "Д. А. 

Ценов", 1996. 

Една доста ранна публикация с приносни качества. Формулират се задачите на 

управленската отчетност при преминаването от „управление по резултати” 

(реактивно управление), към „управление по цели”. 

Публикация № 47 Колев, Н. Подходи при изготвянето на паричния бюджет на 

предприятието. В: "Хаосът и предизвикателствата на планирането". Свищов, 

1995, с. 313-319. 



Докладът представя възможностите на косвения метод за планиране на 

паричните потоци на предприятието. Демонстриран е практически подход за 

неговото изготвяне. 

Публикация № 48 Kolev, N. Possible collaboration of Bulgarian private universities. 

INTAS Sixth Framework Programme Conference. Brussels, 12-18.06. 2002. 

Докладът представя възможностите на българските частни висши училища и по-

конкретно на БСУ, да се включат във финансираните по 6-та рамкова програма на 

ЕС научни дейности. Представят се и зоните на сътрудничество с научни, 

нестопански и бизнес организации от страните от ОНД. 

 

 

V. УЧЕБНИЦИ 
Публикация № 49 У п р а в л е н с к а  о т ч е т н о с т. Александров, Ст., Аверкович, 

Е. Колев, Н. Свищов, 1995, с. 254. 

Това издание е първия издаден учебник по дисциплината „Управленска 

отчетност”, която предходната година за пръв път започва да се преподава от 

Н. Колев пред студенти от специалностите „Стопанско управление” и „Търговски 

бизнес и посредничество” на ВФСИ „Д. А. Ценов” – Свищов. Участието на 

авторът е: гл. І-ва, гл. ІІ-ра, гл. V-та, гл. VІ-та и гл. VІІ-ма. За първи път в 

България в учебник автора  представя вижданията си за необходимостта от 

разграничение между финансовото счетоводство и управленската отчетност. 

Той тук потвърждава тезата на проф. Ранков, че между разноски и разходи 

следва да се прави разлика и прибавя нови аргументи за това. Разработките му в 

учебника за сигментираната отчетност, отчетността за подпомагане на 

планирането и нормативната отчетност са актуални и днес. 

Публикация № 50 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 51 Колев, Н. У п р а в л е н с к а   о т ч е т н о с т. ИК „Жажда”, 

2011. с. 292. ISBN: 978-954-75-95-321-5. 

Един доста обемен и представителен труд. Замислено като учебник, написано 

като разговор с читателя, илюстрирано с 182 примера, 76 фигури  113 таблици и  

49 графики, това издание изявява претенции за съчетаване на наука, практика и 

дидактика. То е резултат от близо 20-годишен изследователски труд и 

практически опит на автора му. Много от тезите му пред различни  научни 



форуми могат да бъдат открити, подкрепени от премери, тук. Структурирано е в 

5 раздела:: 

І. ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНСКАТА ОТЧЕТНОСТ 

ІІ. ОСНОВИ НА КАЛКУЛИРАНЕТО 

ІІІ. УПРАВЛЕНСКА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТЕКУЩОТО ПЛАНИРАНЕ И  

ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ 

 

ІV. УПРАВЛЕНСКА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ АНАЛИЗ 

 

V. УПРАВЛЕНСКА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ 

 

Публикация № 52 Колев, Н.  П р и м е р е н   сметкоплан на търговска банка. ИК 

„Жажда”, 2010. с. 30. ISBN: 978-954-795-319-2. 

Оригинална авторска разработка на сметкоплан на търговска банка, съобразена с 

регламентацията на Базел ІІ, МСФО 7, МСС 39 и на Надзора на БНБ към 

31.12.2010 г. Синтетичните сметки от сметкоплана се използват в 

разработените методики за отчитане на отделни обекти на управление в 

учебника Банково счетоводство (Публ. № 54). 

Публикация № 53 Колев, Н. Б ю д ж е т н о счетоводство 2010. ИК „Жажда”, 2010, 

с. 277. ISBN:  

Пето преработено издание на публикувания за първи път от автора през 2001 г. 

учебник по едноименната учебна дисциплина. Съдържанието е съобразено с 

нормативната регламентация към 2010 г. и учебната програма по дисциплината в 

ЦИУН на БСУ. С цел да се избегне дублиране с предходни счетоводни дисциплини, в 

темите са разгледани само особеностите на финансовата отчетност в 

бюджетните организации. Примерите в учебника са уникални авторски 

разработки и съчетават монографичен характер с дидактически подход. 

Публикация № 54 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 55 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 56 Колев, Н.  Б а н к о в о счетоводство. ИК „Жажда”, 2009. с. 401. 

Един доста обемен и представителен авторски труд. Той е трето преработено и 

допълнено издание на публикувания за първи път от автора през 2000 г. учебник по 

едноименната учебна дисциплина. Съдържанието е съобразено с регулирането на 

банковата дейност и банковата практика към 2009 г. Прилаганият примерен 



сметкоплан на търговска е разработка на автора. Всички теми са презентирани 

чрез казуси и примери. Методиките за отчитане на краткосрочни и дългосрочни 

капиталови и лихвоносни ценни книжа, екзотични финансови инструменти и на 

операции по маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти са 

оригинална авторска разработка. Към учебника е приложен диск с финансови 

калкулатори за изчисляване на Ефективен лихвен процент, матуритетен план на 

дълг и цена на облигация, които са програмирани от автора. 

Публикация № 57 Колев, Н. Б а н к и   и  банково дело. ИК „Жажада”, 2009. с. 250. 

Първо издание на учебен курс предназначен за студенти от специалност 

„Финанси” на ЦИУН при БСУ, които  изучават едноименната дисциплина. 

Структурата и съдържанието му са съобразени с учебната програма, входно-

изходните връзки и текущата банкова практика у нас. Към учебника е приложен 

диск с финансови калкулатори за изчисляване на Ефективен лихвен процент, 

матуритетен план на дълг и цена на облигация, които са програмирани от автора. 

Публикация № 58 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 59 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 60 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 61 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 62 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 63 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 64 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 65 Колев, Н. Б ю д ж е т н о   счетоводство - 2003, Изд. 

„ИРИТА”,2003. с. 224. ISBN: 954-9993-34-5. 

Второ преработено и допълнено издание на публикувания за първи път от автора 

през 2001 г. учебник по едноименната учебна дисциплина. Съдържанието е 

съобразено с нормативната регламентация към 2003 г. и учебната програма по 

дисциплината в ЦИУН на БСУ. Предлага се за рецензиране, тъй като липсват 

достатъчно оригинални екземпляри на І-то издание на учебника. 

Публикация № 66 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 67 Колев, Н., С. Димов. Ф и н а н с о в а политика и дейности в 

общината (модул ІV), Изд. „ИРИТА”, 2001, с. 5 – 70. 



Специално разработен модул от лекции за обучение на кадри от държавната и 

общинските администрации в изпълнение на Международен проект ТЕМПУС ИИ-

СЕП 14077-99. Авторското участие е разграничено. 

Публикация № 68 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 69 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 70 Колев, Н. Б а н к о в о   счетоводство. Изд. „ ИРИТА”, 2000. с. 

199. 

Първо издание на оригинален авторски курс от лекции по едноименната учебна 

дисциплина. Предназначен за студентите от специалности „Финанси” и 

„Счетоводство и контрол” на БСУ. Базира се на текущата счетоводна 

регламентация и банковата практика към 2000 г. 

 

VІ. МЕЖДУНАРОДНИ, ВЪТРЕШНОУНИВЕРСИТЕТСКИ И БИЗНЕС 

ПРОЕКТИ 

 

Публикация № 71 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 72 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 73 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 74 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 75 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 76 Колев, Н. Проект за лицензиране на “Летище Бургас” ЕАД като 

безмитен оператор в обекти за безмитна търговия. 2003 г.  

Изпълнен по възлагане от главният счетоводител на Летище - Бургас АД, г-н 

Стоян Калоянов проект за дейност като безмитен оператор, на основата на 

който предприятието се е лицензирало за експлоатация на безмитните си обекти 

за търговия. Изготвянето е хонорувано от летището. 

Публикация № 77 Колев, Н. Стратегия за инвестиции и развитие на “Трансстрой 

Бургас” АД. 2003. 

Изготвена по възлагане от Изпълнителния директор на „Трансстрой Бургас” АД, 

г-н Васил Илиев стратегия до 2006 г. Хонорувана е от възложителя. 



Публикация № 78 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 79 Колев, Н. Концепция за изграждане на санаториално-лечебен 

комплекс Минерални бани – Бургас. SpaResots Ltd – Washington. 2004. 

Изготвена по възлагане от пълномощен представител на регистрираната в окръг 

Washington , офшорна компания SpaResots Ltd концепция за публично-частно 

партньорство по изграждане и експлоатация на санаториално-лечебен комплекс 

на територията на Минерални бани – Бургас. Хонорувана от възложителя. 

Публикация № 80 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 81 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 82 Колев, Н., Д. Юдов, Юлия Маринова, Мариела Арнаудова, В. 

Павлова. Въвеждане на ESTC за специалности на ЦИТПН – БСУ. Сократ/Еразмус, 

2002. 

Европейската система за трансфер на кредити (ЕCTS) представлява средство за 

подпомагане взаимното признаване на академичното обучение в различните 

страни на Европа. Тя подобрява прозрачността на висшето образование и дава 

шансове на свободната студентска мобилност в Европа. Участието на 

ръководителя на колектива се изразява в цялостната организация, ръководене на 

разработката на кредитната система и редактиране на производните методични 

и информационни и издания (вж. приложените справочници на български и 

английски език). 

Публикация № 83 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 84 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 85 Не се предлага за рецензиране. 

Публикация № 86 Не се предлага за рецензиране. 



 


