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НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ






Финансови активи и финансови пазари
Счетоводство на акционерни дружества
Счетоводство на публичния сектор
Счетоводство на финансови институции
Управление в публичния сектор

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ И РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ
 Член на факултетния съвет при ФСФ на ИУ-Варна
 Член на комисия при провеждане на писмените държавни изпити
 Отговорник за организацията и провеждането на практическо обучение на
студенти от специалност „Счетоводство и контрол”
 Научен ръководител на бакалавърски дипломни работи
 Рецензент на бакалавърски и магистърски дипломни работи
 Академичен наставник по Проект „Студентски практики” на ЕС
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Майчин език

Български език

Други езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

Слушане

Английски език

B1

Въведете език

ПИСАНЕ

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно
устно изложение

В1

A2

A2

В1

Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.

Руски език

В2

Въведете език

В2

В2

В2

В1

Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.
Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка

Дигитални умения

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на
информацията

Свободно ниво на
владеене

Комуникация

Създаване на
съдържание

Сигурност

Решаване на
проблеми

Свободно ниво
на владеене

Свободно ниво на
владеене

Свободно ниво
на владеене

Свободно ниво
на владеене

Ниво: Основно ниво на владеене - Самостоятелно ниво на владеене - Свободно ниво на владеене
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка

Въведете име на ИКТ сертификат/ите

● Квалификационни курсове:
Факултет за обществени професии, ВИНС-Варна, Квалификация “Лектор по
актуални проблеми на икономиката” (1986г.)
Факултет за обществени професии, ВИНС-Варна, Квалификация “Право”(1987г.)
ЦСДК към ИУ-Варна, курс по бизнес английски, март-май, 1992г.
ЦСДК към ИУ-Варна, компютърен курс, март-май, 1992г.
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1. Счетоводната трактовка на репутацията при формиране пазарната оценка на
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Университетско издателство, 1995г.
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“Наръчник на счетоводителя”, бр.6/2009г., изд. “Плутон-1”, Пловдив, с.61-67
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доклад за Международна научна конференция на Казанския кооперативен институт,
публикувана в сборник от доклади „Потребительская кооперация-теория, методология и
практика”, Москва, 2010, стр. 175-181
10. Практическото обучение на студентите от специалност „Счетоводство и
контрол-състояние и перспективи”, доклад, научно-практическа конференция „Проблеми при
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"ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ”, сборник SCIENCE AND EDUCATION Collection of scientific
articles, изд. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland/2017, с ISBN 978-3-9819288-4-6,
с.230-234.
12. Възможности за интеграция на финансовото и управленското счетоводство в
системата на финансов мениджмънт (Оpportunities for the integration of financial and
management accounting in the system of financial management), доклад (статия), Международна
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ФИНАНСЫ”, сборник Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain, изд. Cartero
Publishing House, 2018, с ISBN 978-84-854922-0-9, c.90-95.
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Забележка:
1. Научното списание "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ” е включено в международните
наукометрични бази:
- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ);
- Index Copernicus International (импакт-фактор 2016 ICV 74.6);
- Ulrich's Periodicals Directory
Б. Сборници и учебни помагала
1. Сборник от тестове и задачи по въведение в счетоводството, колектив,
индивидуално участие 10 стр., Университетско издателство,1996 год.
2. Сборник от задачи по счетоводство на предприятието (за студенти от
несчетоводните специалности), колектив. Индивидуално участие с 56 стр.,Университетско
издателство, 1996 год.
3. Сборник от задачи по счетоводство на предприятието (за студенти от
несчетоводните специалности), колектив (второ издание), 1998г. Индивидуално участие 42 стр.
4. Сборник от задачи и тестове по финансово счетоводство III-та част (счетоводство
на търговските банки) (първо издание), колектив, 2001г. Индивидуално участие 17 стр.
5. Сборник от тестове и задачи по въведение в счетоводството, колектив (второ
допълнено и преработено издание), индивидуално участие 10 стр., Университетско издателство,
2002г.
6. Сборник от тестове и задачи по въведение в счетоводството, колектив (трето
допълнено и преработено издание), индивидуално участие 10 стр., Университетско издателство,
2003г.
7. Сборник от задачи по счетоводство на предприятието (за студенти от
несчетоводните специалности), колектив (трето издание), 2003г. Индивидуално участие 66 стр.
8. Сборник от задачи по бюджетно счетоводство, 2005г. (първо издание).
Индивидуално участие 23 стр.
9. Сборник от задачи и тестове по счетоводство на банките (първо издание), колектив,
2005г. Индивидуално участие 40 стр.
10. Сборник от задачи по счетоводство на предприятието (за студенти от
несчетоводните специалности), колектив (четвърто издание), 2005г. Индивидуално участие 25
стр.
11. Сборник от задачи и тестове по бюджетно счетоводство, 2006г., колектив (второ
допълнено и преработено издание). Индивидуално участие 23 стр.
12. Сборник от задачи и тестове по счетоводство на банките (второ допълнено и
преработено издание), колектив, 2007г. Индивидуално участие 38 стр.
13. Сборник от задачи и тестове по счетоводство на застрахователните и
пенсионноосигурителните предприятия, (първо издание), колектив, 2008г. Индивидуално
участие-40 стр.
14. Сборник от задачи и тестове по счетоводство на капиталовите дружества-част
първа “Акционерни дружества”, (първо издание), колектив, 2008г. Индивидуално участие 70
стр.
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15. Сборник от задачи и тестове по счетоводство на банките (първо издание), изд.
„Актив-К”, Варна, 2010г. колектив, 134 стр. Индивидуално участие 15 стр.
16. Сборник от задачи и тестове по счетоводство на застрахователните и
пенсионноосигурителните предприятия, (второ издание), 2011г., изд.”Геа Принт”,Варна,
колектив, 112 стр. Индивидуално участие 40 стр.
17. Сборник от задачи и тестове по бюджетно счетоводство, авторски колектив, изд.
“Гея Принт”, Варна, 2015г. Индивидуално участие 21 стр.
В. Учебници
1. Банково счетоводство, 2001г., колектив. Индивидуално участие 82 стр.
2. Бюджетно счетоводство, 2004г. (първо издание), 278 стр. (18 печатни коли). Изцяло
самостоятелна разработка.
3. Счетоводство на капиталовите дружества-част първа “Акционерни дружества”,
2005г. (първо издание), 275 стр. (18 печатни коли). Изцяло самостоятелна разработка.
4. Счетоводство на банките, колектив, 2005г. Индивидуално участие 148 стр., в т.ч. 95
стр. ново участие в сравнение с учебника “Банково счетоводство”, 2001г.
5. Бюджетно счетоводство, 2006г. (второ допълнено и преработено издание), 319 стр.
(20 печатни коли). Изцяло самостоятелна разработка. Ново участие с 41 стр.
6. Счетоводство на застрахователните и пенсионно-осигурителните предприятия,
авторски колектив, 2007г. (първо издание). Индивидуално участие 200 стр. (12 печатни коли)
7. Счетоводство на капиталовите дружества-част първа “Акционерни дружества”,
2008г. (второ допълнено и преработено издание), 305 стр. (20 печатни коли). Изцяло
самостоятелна разработка. Ново участие-20 стр.
8. Счетоводство на банките, колектив, трето издание, изд. „Актив-К”, Варна, 2010г.
9. Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните предприятия,
учебник (второ издание), колектив, изд.”Геа Принт”,Варна, 2011г.
10. Бюджетно счетоводство, авторски колектив, първо издание, изд. “Гея Принт”,
Варна, 2015г., индивидуално участие 261 стр.
Г. Участие в книги
1. Международни счетоводни стандарти-норми и практика, колектив, изд.къща “Пакс”
ООД, София, 2004г. Индивидуално участие с коментари по МСС 29, МСС 30 и МСС33-общо 40
стр. (2,5 печатни коли).
2. Сдруженията на собствениците в системата на управление на етажната
собственост, индивидуално участие с глава четвърта „Финансово-счетоводни аспекти на
дейността на сдруженията на собствениците”, стр.168-228, 2010г.
Забележка: Разработката е резултат от участие в научен проект на тема:
Взаимоотношения на сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни сгради”,
НП - 3/2008, по договор: НИР - 05/10.07.2008 г.
Май, 2018 г.
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