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● Учебници и помагала 

1. Сборник от задачи и тестове по Основи на счетоводството – в съавторство с 
проф. д-р Васил Янков, изд. ЕКС-ПРЕС, 2012 г. 

Сборникът от задачи и тестове по Основи на счетоводство е преработено и 
допълнено издание. Предназначен е за аудиторна и извънаудиторна работа на 
студентите, изучаващи дисциплината „Основи на счетоводството“ в Бургаския 
свободен университет. Цифровите данни, използвани в задачите, имат условен 
характер. 

 

2. Учебник по Основи на счетоводството – в съавторство с проф. д-р Васил 
Янков, изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2013 г. 

Учебникът обхваща кръг от теми за изучаване и разбиране на въпроси, 
свързани най-вече с разкриване на същността на обекта и метода на 
счетоводството, методологията и организацията на счетоводството. 
Представеният в учебника материал има за цел да подпомогне студентите, 
изучаващи дисциплината „Основи на счетоводството“ в съответствие с 
приложимото счетоводно законодателство у нас. 

 

3. Сборник от задачи и тестове по счетоводство на предприятието – в 
съавторство с проф. д-р Васил Янков, изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2013 г. 

Сборникът от задачи и тестове по счетоводство на предприятието е 
четвърто по ред преработено и допълнено издание. Предназначен е за студенти, 
изучаващи учебната дисциплина „Счетоводство на предприятието“. В него са 
включени решени и нерешени задачи, предназначени за упражнения по счетоводно 
отчитане на основните обекти на отчитане от дейността на стопанското 
предприятие. Към всяка тематична единица в сборника са включени въпроси за 
самоподготовка, чието предварително изясняване е необходимо за по-пълното 
разбиране на съдържанието на темата. 

 



● Монографии 

1. Счетоводна политика, изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2013 г. 

Монографията е посветена на същността, съдържанието и 
разработването на счетоводна политика в стопанско предприятие. Акцентът е 
поставен върху информационната функция на счетоводството в системата на 
управление на предприятието и на тази база се търси мястото, ролята и 
значението на прилаганата счетоводна политика за целите на управлението на 
дейността. Темата за счетоводната политика на стопанското предприятие е 
изследвана в теоретичен, нормативен и практико-приложен аспект.  

 

2. Теоретични и практико-приложни аспекти на Годишния финансов отчет, 
изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2015 г. 

Годишният финансов отчет с общо предназначение на предприятието би 

могъл да се изучава в редица аспекти поради широтата на темата. В книгата е 

направен опит за открояване на очертали се понастоящем проблемни области в 

теоретичен, нормативен и практико-приложен аспект. В изложението се 

съдържат обобщения и предложения за подобряване на качеството на изготвяния 

от предприятието Годишен финансов отчет. Предложенията са на база извършено 

авторско изследване и проучване на нормативни източници, изразени становища на 

специалисти и емпирично събрани данни. 

В съдържателно отношение изложението е структурирано в три глави. В 

първата глава е представена теоретичната същност на Годишния финансов 

отчет с общо предназначение на стопанско предприяте, изготвян по реда на 

приложимото у нас законодателство. Счетоводните принципи са разгледани в 

аспекта на изготвянето и представянето на финансовия отчет. Поставен е 

акцент върху съставителите на ГФО, доколкото те имат своята роля за 

повишаване на качествените характеристики на отчета. Предвид 

предназначението на информацията от ГФО с общо предназначение са дефинирани 

основните групи ползватели на отчета. 

Втората обособена глава от книгата има емпиричен характер. В начолота 

са изведени основните ограничения на проведеното репрезентативно емпирично 

изследване. В графичен, респ. в табличен вид, са представени получените отговори 

на всеки въпрос от анкетната карта. На тази база са направени изводи и 

предложения, които са обобщени в края на главата. 

В глава трета от книгата е представен методически пример за изготвяне 

на четирите основни съставни части на ГФО, съставян по реда на приложимите 

Счетоводни стандарти. 

В заключението са изведени някои от оформилите се изводи и препоръки на 

база теоретичното и емпирично изследване. 



● Студии 

1. Contrastive Analysis of Accounting Legislative Regulation in Bulgaria and Hungary, 
Budapest, Hungary, journal „Kommunikáció Média Gazdaság” (issue: 2014/XI/1) 

Целта на разработката е съпоставително паралелно разглеждане как се 
прилага счетоводното законодателство в Република България и в Унгария. 
Изследвано е как в две страни, членки на Европейския Съюз, следват и прилагат 
Европейските директиви и Международните счетоводни стандарти, с какви 
вътрешни нормативни документи те регламентират прилагането на 
хармонизираните счетоводни правила. По този начин в следващи изследвания би 
могло да се потърсят аргументи в подкрепа на тезата за получаване на 
съпоставима счетоводна информация с по-ниска стойност. Действията на ЕС са в 
посока на унифициране на счетоводните правила за получаване и представяне на 
счетоводна информация с общо предназначение в съставните части на ГФО. Обект 
на настоящото изследване е счетоводното законодателство в Република България 
и Унгария и на тази база - извършване на съпоставителен анализ. 

 
2. Оценка на технологично новъведение: приложимост, необходимост и 

икономически ефект за фирмата, съавторство с доц. д-р Мария Нейчева, сп. 
Компютърни науки и комуникации, издание на БСУ, Том 3, № 4 (2014) 

В съдържателно отношение студията представя три методики за оценка на 
технологично нововъведение: 

– методика за оценка степента на приложимост на дадена иновация; 
- методика за нуждата на предприятието от технологично нововъведение; 
- методика за оценка на икономическия ефект от разработено иновативно 

решение. 
     Дискутират се и резултатите от апробацията на тези методики с два 
бенефициента – публична организация и производствено предприятие. Налага се 
изводът, че заложеният широк обхват показатели правят методиките 
приспособими и приложими както за различни технологични иновации, така и за 
предприятия в различни икономически сектори и форма на собственост на 
капитала. 

 

● Доклади 

1. Относно някои аспекти на ГФО на стопанско предприятие, Научна 
конференция с международно участие, организирана от БСУ, Сборник доклади, 
Бургас, 2013 г. 

Целта на доклада е да се изследва потребността от промяна на 
информацията, съдържаща се в съставните части на Годишния финансов отчет 
(ГФО) на стопанските предприятия в съответствие с потребностите на 
външните й ползватели като източник за вземане на решения. Направен е по-скоро 
опит да очертят някои страни от проблемните области при изследване на 
темата за ГФО, които да се използват като база за нейното планирано бъдещо по-
задълбочено и всеобхватно изследване. 



2. Aspects of legislative regulation of the organization of accounting in the Republic 
of Bulgaria, Constanta, Romania, 2013 г. 

Докладът представя някои аспекти на специфична правна регулация за 
организация на счетоводството в Република България от 1991 година насам. 
Тематиката е избрана предвид спецификата на прилаганите правни регулации в 
националното счетоводно законодателство. Докладът е презентиран на 
международен научен форум. (Приложена е диплома)  

3. Добри практики за представяне на Годишен финансов отчет като част от 
Годишния отчет на предприятието, Международна научна конференция Съвременни 
управленски практики VІІІ, организирана от БСУ, Сборник доклади, Бургас, 2014 г. 
 В доклада се поставя акцент върху съвременния вид на Годишния финансовия 
отчет като съставна част от Годишния отчет на предприятието, изготвен и 
публикуван съобразно изискванията на приложимото законодателство в Република 
България. Целта на изложението е да се разгледат и обобщят добрите практики 
за представяне на Годишен финансов отчет като част от Годишния отчет на 
предприятието на базата на проведено теоретично, нормативно и 
репрезентативно емпирично изследване. 

4. Open book application as a strategic management tool, Hatice SARAY 1, Gergana 
NIKOLOVA2, Mehmet Burak CERAN3, Международна научна конференция Съвременни 
управленски практики VІІІ, организирана от БСУ, Сборник доклади, Бургас, 2014 г. 
 Информационната епоха ускори развитието си в края на ХХ век, бързите 
промени и нововъведения безспорно повлияха света на бизнеса. Няколко фактора 
като конкуренцията, промените в характеристиките на клиента, напредъка в 
технологиите и нарастваща несигурност увеличават влиянието си в глобалното 
общество. Ето защо бизнесът трябва да е готов за развитие и промяна и 
ръководствата на предприятията да бъдат отворени за нови подходи в 
административната си дейност, за да си осигурят предимство пред конкурентите 
в бъдеще. Такъв иновативен подход е Open Management Book (OВM), който е нов 
подход в управлението на предприятието. Този подход се отнася до предоставяне 
пред служителите на счетоводна информация за дейността на предприятието, за 
разходи и източниците му на рентабилност. По този начин ръководството 
предоставя и разкрива информация, която се превръща в успешен инструмент за 
стратегическо управление. 

5. The independent financial audit in Bulgaria in the context of the new European 
legislation, 3-th international conference on governance and accountability, Edirne, 
Turkey, 2014 г. Съвавторство с Мариан Николов, ДЕС. 

Като се анализират някои аспекти от изискванията на европейското 
законодателство за развитие на счетоводството и одита и като се има предвид 
картината на обществените отношения в България, в изложението се очертават 
една част от проблемите, с които одиторската професия се среща и, разбира се, 
ще трябва да разреши. Базисна част от тези проблеми е свързана с развитието на 
професионалните качества и етично поведение на одиторите. Друга, несъмнено 
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също важна част от разглежданите проблеми, са свързани с предстоящото 
имплементиране на изискванията на новите счетоводни директиви и регламенти в 
областта на одита, в българското законодателство. Може да се направи изводът, 
че независимият финансов одит в България е изправен пред сериозни 
предизвикателства, които ще определят неговото бъдеще. 

6. За ученето в академична среда, Сборник доклади от Национална научно-
практическа конференция, БСУ, 28-29.11.2014 г. 

Ученето като процес съпътства целия ни човешки живот. Свидетелствата 
за актуалността и интереса към темата за ученето датират от древността до 
нашето съвремие. Акцентът в настоящото изложение е поставен върху 
различните техники за учене в академична среда. Да се научим как да учим е 
индивидуален процес, защото всеки учи различно. Ако в процеса на обучение се 
запознаем с личностните си особености и възможните техники за учене 
(мнемотехника), това ще ни помогне да се пригодим към силните, а не слабите си 
страни и да постигнем желаното си професионално и личностно развитие. 

7. За актуализацията на учебната програма по учебната дисциплина 
Счетоводна политика и финансови отчети, Национална научно-практическа 
конференция, 28-29.11.2014 г. 

Актуализацията на учебното съдържание по преподаваните дисциплини е 
важна задача в преподавателската работа както за развитието на 
професионалните знания, умения и компетенции на лектора, така и от гледна 
точка на полезността на учебното съдържание и на начина на преподаване пред 
студентите в аудиторна среда. В доклада са представени приложените подходи 
при актуализиране на учебната програма по дисциплината „Счетоводна политика 
и финансови отчети“, която се изучава в магистърската програма по 
„Счетоводство и контрол“ към Бургаския свободен университет. 

 

● Научни статии 

1. Последователността на прилаганата счетоводна политика в стопанските 
предприятия за постигане на устойчиво развитие, в сп. “Управление и устойчиво 
развитие”, издание на ЛТУ – София, 2012 г. 

В статията е представена същността на съвременното разбиране за 
устойчиво развитие и за счетоводна политика на стопанско предприятие. 
Направен е опит с подходящи примери от практиката и приложимата нормативна 
регламентация да се потърсят връзките и зависимостите между тях. На тази 
база е изведена ролята на счетоводната политика в стопанското предприятие за 
постигане на целите на устойчивото развитие. 

2. Енергоефективно светодиодно осветление с възобновяем източник на 
енергия – съавторство с доц. д-р Стоянка Моллова и доц. д-р Силвия Лецковска, 
Годишник на БСУ, 2012 г. 

В статията се представя значимостта на енергийната ефективност и все 
по-нарастващото й значение за използване на енергия в ежедневието ни. Целта на 
авторите е да се акцентира върху дейностите за енергийни източници с 



използването на лед осветлението, в т.ч. и изучаване на икономическия ефект от 
прилагането им. 

3. За счетоводната политика в стопанските предприятия и нейните 
съставители, 2012 г., Годишник на БСУ, том ХХVІІ, 2012 г. 

В статията е направен опит да се подчертае значението на счетоводната 
политика като елемент на цялостната управленска политика в предприятието. 
Дефинирани са основните предявени по нормативен път изисквания към 
съставителите на счетоводна политика. Отграничаването на лицата, съставящи 
и прилагащи възприетата счетоводна политика в предприятието, считаме, че ще 
допринесе основно за: повишаване на качеството на получаваната счетоводна 
информация за имущественото и финансово състояние на предприятието; за 
разходите и приходите; за паричните му потоци; за измененията в собствения му 
капитал и установения финансов резултат; за разграничаване на отговорностите 
на отделните лица, ангажирани със съставянето и прилагането на счетоводната 
политика в предприятието. 

4. The depreciation policy of the business enterprise as a management desision, сп. 

КазУМОиМЯ имени Абылай хана, серия Международные отоншения и 

регионоведение, изд. на Казахский университет международных отношений и 

мировых языков имени Абылай Хана, Алматы, Казахстан, № 4 (18) 2014 г. 

В статията е представена концепция за амортизационната политика на 
предприятието. Разгледани са различни аспекти на съдържанието и проявлението 
на амортизационната политика на предприятието като част от неговата 
счетоводна политика. Изборът на амортизационна политика е разгледан като 
управленско решение както по отношение на нейното изготвяне, така и във връзка 
с прилагането й в предприятието.        

5. Aspects of legislative regulation of the organization of accounting in the Republic 
of Bulgaria, Economics, Management, and Financial Markets, Volume 9 (1), 2014, pp. 229, 
ISSN 1842-3191.       

В съдържателно отношение в статията са представени аспекти на 
правното регулиране на счетоводството в Република България от 1991 година 
насам. Темата е избрана предвид спецификата на прилаганите правни регулации в 
националното счетоводно законодателство, както и във връзка с динамиката и 
сложността на специфичното нормативно регламентиране в областта на 
счетоводството.    
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