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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ проф.д-р Надя Костова 

Служебен адрес : България, Варна, пощ. код 9000,  бул. "Княз Борис I" 77  

E-mail : n.kostova@ue-varna.bg 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ 

 
2000г. – “доктор” по икономика по научната специалност “05.02.07. 
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, 
Икономически Университет – гр. Варна; 
1994 г. – специализация в Nottingham University Business School (Англия); 
1991 г. – обучение от преподаватели от The University of Delaware (САЩ) 
– проведено в гр. Варна; 

 
  

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

 2003г.- сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти 
(МСС) от Института на дипломираните експерт-счетоводители  в 
България (ИДЕС); 
1995г. – Бизнес-оценител на търговски предприятия и вземания - 
сертификат на Камарата на независимите оценители в България; 
1995г. - вещо лице в клас „Съдебно-счетоводни експертизи към 
Варненски окръжен съд и Административен съд – гр. Варна; 
1993 г. –  дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор към Институт 
на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС); 

  

 
ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

2007-2011г. Декан на Финансово-счетоводен факултет – Икономически 
университет – Варна; 
1995 г.  – до момента управител на счетоводно- одиторско и 
консултанско предприятие „Актив“ ООД 

  
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ 2013г. – до момента - професор  в катедра “Счетоводна отчетност”, 

Икономически университет – гр. Варна; 
2003 – 2013г. – доцент в катедра “Счетоводна отчетност”, Икономически 
университет – гр. Варна; 
1999 – 2003г. – главен асистент в катедра “Счетоводна отчетност” – 
Икономически университет – гр. Варна; 
1992 – 1999г. – старши асистент в катедра “Счетоводна отчетност” – 
ВИНС “Д. Благоев”( Икономически университет) – гр. Варна; 
1988 – 1992г. - асистент в катедра “Счетоводна отчетност” – 
Икономически университет – гр. Варна. 

  
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ Лекционни курсове в Икономически университет – гр. Варна: 

 Данъчен процес и данъчен контрол – ОКС „Магистър“, спец. 
„Счетоводство и контрол“; 

 Данъчно облагане – ОКС „Магистър“, спец. „Счетоводство и контрол“; 

 Данъчно-осигурителен процес – ОКС „Магистър“, спец. „Счетоводство 
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и контрол“; 

 Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти – 
ОКС „Магистър“, спец. „Недвижими имоти и инвестиции“; 

 Финансово-счетоводен анализ – ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 
спец. „Счетоводство и контрол“; 

 Финансов анализ – ОКС „Бакалавър“, специалност “Счетоводство и 
одит”; 

 Финансов анализ – ОКС „Магистър“, специалност спец. 
„Счетоводство и контрол“; 

 Счетоводство на банките – ОКС „Бакалавър“, специалност 
“Счетоводство и контрол”; 

  
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ 
 

 
Области на научни интереси 

 

 Финансов анализ на предприятието; 

 Счетоводна политика на предприятието; 

 Прилагане на МСС в България; 

 Оценяване на търговско предприятие; 

 Особености на отчитането при преобразуване, покупко-продажба и 
непарична вноска на предприятие; 

 Данъчно облагане. 

  
Брой публикации  Общ брой публикации - 135, в т.ч.: 

1. Дисертация  - 1; 
2. Автореферат - 1; 
3. Монографии – 5 ; 
4. Студии - 11; 
5. Научни статии -82 ; 
6. Научни доклади - 22;  
7. Учебници и учебни помагала - 13. 

Участие в научни проекти  Участие в научни проекти на Икономически университет – Варна, 
катедра „Счетоводна отчетност“; 

 Участие в международни научно-изследователски проекти на 
Селскостопанска академия – София, Институт по рибни ресурси – 
Варна: „IASON”- 2005-2006 по 6 РП на ЕО „Международна дейност за 
устойчивост на Средиземно и Черно море“; „Blacu Sea Scene”- 2006-
2008 по VII РП на ЕО „Създаване на Черноморска научна мрежа“; 

 Участие в кооперативен изследователски проект “InterPROM” 
(Многооперационен кооперативен мениджмънт на процеси) 512683 
на Технически университет – гр. Варна. 

Участие в научни конференции 
и семинари 

Участия с доклади в научни конференции: 

 Актуални аспекти на оценките на недвижими имоти за целите на 
финансовата отчетност, Доклад на международна научно-
практическа конференция „Строително предприемачество и 
недвижима собственост, Сборник с  доклади от 31-ва международна 
научно-практическа конференция – ноември 2016 

 Концептуален подход към оценяването в България, Пленарен доклад 
на Първа национална конференция на независимите оценители в 
България „Актуални въпроси на оценителската практика“, 
организирана от Камара  на независимите оценители в България , 
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Варна, 2015, Издателство „Паус“, 

 Някои  насоки на холистичния подход към обучението на студентите 
(анализ на „Финансовия анализ), Доклад на научна конференция 
„Проблеми на обучението по счетоводство, анализ и контрол“ , 
Икономически университет – Варна, Катедра  „Счетоводна отчетност“ 
12-13 Септември 2014 г., Изд. Наука и икономика; 

 Пред нова концепция на обучението по финансов контрол, Доклад на 
научна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката 
на контрола в България“ , Равда 17-19 Септември 2014 г., УНСС,  
Катедра  „Финансов контрол“ , Издателски компекс  - УНСС, София; 

 За някои алтернативи на суперфицията като обект на отчитане и 
данъчно облагане при сделка по замяна между предприятия, Доклад 
на  29-та международна научна конференция – ноември 2014г.  
„Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с 
доклади,  Издателство Наука и икономика, Икономически университет 
– Варна, 2014 г.; 

 За някои проблеми на оценителската практика в България, сп. 
“Известия”, Серия “Икономически науки”, Съюз на учените – Варна, 
2012,; 

 Съвременният модел за висококачествена и полезна финансова 
информация, Сборник с доклади от научна конференция „Качество и 
полезност на счетоводната информация,, изд. “Наука и икономика”, 
ИУ-Варна, 2012г.,; 

 Оценка как наука в бизнес-практике Болгарии, IV международной 
научно-практической конференсии ‚, Тенденции и перспективы 
развития савременного научного знания“, Москва, 2012; 

 Проблеми на нормативното уреждане на оценителската практика в 
България, Доклад на международна научна конференция „Тенденции 
и предизвикателства в развитието на икономиката“, Сборник с 
доклади, Том II, изд. “Наука и икономика”, ИУ – Варна, 2012 г. 

 Обезпечаване на прозрачност на банковата финансова система, 
Доклад на юбилейна международна научнопрактическа конференция, 
Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и 
социални аспекти, 6-7 Ноември 2008г., Том II, Академично 
издателство “Ценов” гр. Свищов, 2008 г.; 

 Проблеми на контрола върху публичната отчетност на търговските 
банки, Доклад на научна конференция „Счетоводство, анализ и 
контрол - теория и практика“, май 2007 г., Издателство „Наука и 
икономика“ ИУ - Варна, Сборник с доклади,; 

 Оповестяване на кредитната политика в годишните финансови 
отчети на банките в България – прозрачност или заблуда, Доклад на 
конференция „Финансовата и счетоводната теория и практика в 
процеса на присъединяване към Европейския съюз“, Издателство 
„Наука и икономика“ - ИУ – Варна, 2005 г, Сборник с доклади,; 

 Прозрачност на финансовите отчети в България,  Доклад на VI-ти 
конгрес на института на дипломираните експерт счетоводители в 
България „Устойчиво икономическо развитие, Ролята на 
счетоводството и одита“, София, 18-19 април 2005 г., Сборник с 
доклади; 

 Институцията на дипломираните експерт-счетоводители като 
морална общност, Доклад на конференция, “Началото на ХХІ век – 
доверие в почтеността на одитори и счетоводители”, 16 април, 2004 
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г., Русе, Сборник с доклади; 

 Институцията на дипломираните експерт-счетоводители като 
морална общност, Доклад от Конф-1, “Началото на ХХІ век – доверие 
в почтенността на одитори и счетоводители”, 16 април, 2004 г., Русе, 
Сборник с доклади,; 

 Концепцията за действащо предприятие и одиторската практика, 
Доклад от Международна конференция “Предизвикателствата пред 
счетоводството и одита в началото на двадесет и първи век” 17-18 
април 2003г., Варна, Доклади на ИДЕС,; 

 Проблеми пред одита в България като наука, нормативна рамка и 
практика, Сборник доклади от научна конференция “Хармонизация на 
счетоводството”, Варна, 2002, Университетско издателство ИУ – 
Варна,; 

 Управленски функции и счетоводни принципи, Сборник доклади от 
симпозиум с международно участие “Информационен мениджмънт на 
предприятието”, Варна, 2002, Университетско издателство ИУ – 
Варна,; 

 Към съвършенство на Националния сметкоплан, Международна 
юбилейна научна конференция ”Икономиката и развитието на 
обществото”том І, юни 2000г., Варна, 2001 г., Университетско 
издателство ИУ – Варна,; 

 Оценка и регулиране на кредитния риск в търговските банки,  
Сборник “Доклади от втора научно-практическа конференция с 
международно участие “21-век и предизвикателствата към 
мениджмънта”, Варна, Университетско издателство - ИУ Варна, 
2000г., І и ІІ секция,; 

 Проблеми и противоречия при приложението на счетоводните 
принципи в банковата отчетност, Сборник доклади от научна 
конференция “Счетоводството и контролът в пазарни условия”, 
Варна, 1995г.,; 

 Теоретико-приложни аспекти за финансов анализ на счетоводния 
баланс на търговските банки, Сборник доклади от научна 
конференция “Контролът и икономическият анализ при пазарното 
стопанство – ефективност и рационалност”, Свищов, 1995г.,; 

 Финансово-счетоводни въпроси на опазването и възпроизводството 
на природната среда в Общинските териториални единици, Сборник 
доклади от научна конференция, Варна, 1989г., том І,; 

 Организационни въпроси на икономическия анализ в Общинските 
народни съвети, Сборник доклади от научна конференция, Свищов, 
1989г. 

Професионални умения  2011-2015 г. - член на Редколегията на Монографична библиотека 
„Проф. Ц. Калянджиев“ на Икономически университет – Варна. 

 2015г.- член на Редколегията на сп. Известия на Икономически 
университет – Варна. 

 2016г.- член на Редколегията на сп. ИДЕС на Институт на 
дипломираните експерт-счетоводители в България. 

 член на Академичния съвет на  ИУ - Варна 

 член на Факултетния съвет на  ФСФ – ИУ - Варна 

 Председател на комисия по подбор за ПРОГРАМА BG09 "ФОНД ЗА 
СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 
ПРОСТРАНСТВО"; 
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 Председател на Конкурсна комисия  към  НИИ  на Икономически 
университет – Варна; 

 Член на Управителния съвет на НИИ  към  Икономически университет 
– Варна; 

 Организатор и лектор на ежегодни семинари по счетоводство и 
данъчно облагане на предприятието;  

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

Упражнява свободна професия като: 

 Регистриран одитор в ИДЕС; 

 Бизнес оценител на търговски предприятия и вземания съгласно 
сертификат на Камарата на независимите оценители в България; 

 Вещо лице по съдебно-счетоводни експертизи във Варненски 
окръжен съд и Административен съд – гр. Варна. 

Включена в списъка на: 

 Регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 от Кодекса за 
застраховането; 

 Контрольорите и проверителите към Агенцията по вписванията; 

 Експертите към НАП. 

Притежава опит като: 

 Член на Специализирания научен съвет към  ВАК при Министерски 
съвет. (2007 г.- 2010 г.); 

 Член на Дисциплинарния съвет на ИДЕС (2005 г. – 2011 г.); 

 Научен рецензент по конкурси за научни звания (академични 
длъжности) и научни и образователни степени; 

 
 

Членство в научни и 
професионални организации 

 

 Член на съюза на учените – гр. Варна. 

 
Отличия и награди 

 2009 г. – отличие с грамота и плакет на Община Варна за значим 
обществен принос на първия обществен форум „Достойна варненка“, 
организиран от Община Варна и Асоциация „Да съхраним жената“ с 
подкрепата на Варненска и Великопреславска митрополия, 
Варненска търговско-индустриална камара, Камара на строителите в 
България, Регионална занаятчийска камара и Съюз на учените – 
Варна. 

 


