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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Бранимира Асенова Колева 
 

        

 Служебен адрес : България, Варна, пощ. код 9000,  бул. "Княз Борис I" 77 , к-т 418 

 Мобилен телефон :  0884/ 341 767     

 E-mail :branimirakoleva@ue-varna.bg  

 Уеб-сайт:  http://ue-varna.bg/bg/KatedraPersonalPage.aspx?pid=&did=8i  

                                                                             

Пол Жена | Дата на раждане 28/07/1978 | Националност българин  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ   

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ    

  

 
 

АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ    

 

2009 г. – 2012 г.  Икономически Университет – гр. Варна 

 

Доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 

дейност  

 

Тема на дисертацията: Теоретични и практически аспекти на връзката 

“Одиторски извадки – независим финансов одит”  
2002 г. – 2003 г. Икономически Университет – гр. Варна 

 

Магистър по специалността „Счетоводство и контрол” 

 
1997 г. – 2002 г. Икономически Университет – гр. Варна 

 

Бакалавър по специалността „Счетоводство и контрол“ 

 

2009 г. Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор  към 

Института на дипломираните експерт счетоводители в България 

 

2009 г. – към момента Регистриран одитор, извършващ независим финансов одит на български дружества 

със стопанска и нестопанска дейност. Предоставяне на счетоводни и данъчни 

консултации. 

2015 г. към момента 

 

 

 

Икономически Университет – гр. Варна 

 

Главен асистент, доктор в катедра „Счетоводна отчетност“  

Икономически Университет – Варна 

http://ue-varna.bg/bg/KatedraPersonalPage.aspx?pid=&did=8#i
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ   

  

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ   

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

2014 г. – 2015 г.  

Асистент доктор в катедра „Счетоводна отчетност“ 

  

2012 г.  Научно-образователна степен „Доктор по икономика“ по научна специалност 

„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ 

 

Преподавани дисциплини Икономически Университет – гр. Варна 

▪ Финансово счетоводство 

▪ Теория на счетоводството 

▪ Техника и обработка на счетоводната информация 

 

Академичен наставник по проект „Студентски практики“ 

Научен ръководител, във връзка със задължително практическо обучение на 

студенти от специалност „Счетоводство и контрол“ 

Области на научни интереси  

▪ Независим финансов одит 

▪ Счетоводство 

▪ Оптимизация на счетоводството и одита 
Брой публикации  

 
Общ брой публикации - 10, в т.ч.: 

1. Дисертация  - 1; 

2. Автореферат -1 ; 

3. Научни статии -7 ; 

4. Научни доклади -1 ;  

 
 

 

Участие в научни конференции 
и семинари 

Ежегодно участие в семинари организирани от Института на експерт-

счетоводителите в България и други организации 

Майчин език Български език 

  

 РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език В2  В2  В2  В2  В2  

Членство в научни и 
професионални организации 

 

В Института на дипломираните експерт-счетоводители в Бългория от 2009 г. 
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Списък на публикации на главен асистент, доктор Бранимира Асенова Колева 

 

1. Колева, Б., Методика за извършване на стойностно-пропорционалния подбор (PPS 

sampling) при провеждането на независим финансов одит, Сборник с доклади от 

научна конференция „Предизвикателствата пред счетоводството и контрола”, 2010 

г., Университетско издателство Икономически Университет, гр. Варна,  стр. 466; 

 

2. Колева, Б., Приложение на стойностно-пропорционалния подбор (PPS sampling) 

при извършване на независим финансов одит, сп. Счетоводна политика, 2010 г., бр. 

7-8, стр. 36; 

 

3. Колева, Б., Използване на постоянна атрибутивна извадка за проверка на 

качествени характеристики на популацията при статистическо тестване на 

вътрешния контрол в предприятието от независимия одитор, сп. Счетоводна 

политика, 2011 г., бр. 1-2, стр. 43; 

 

4. Колева, Б., Одиторският избор – статистически или нестатистически извадки, сп. 

Счетоводна политика, 2011 г., бр. 5-6, стр. 47; 

 

5. Колева, Б., Емпирично изследване на степента на използване на статистически и 

нестатистически извадки в българската одиторска практика, сп. Счетоводна 

политика, месец март-април 2012 г.; 

 

6. Колева, Б., Използване на поетапна (многостепенна) извадка за проверка на 

атрибутивни признаци при статистическо тестване на вътрешния контрол в 

предприятието от независимия одитор, сп. Счетоводна политика, месец януари-

февруари 2013 г.; 

 

7. Колева, Б., Използване на изследователска извадка за проверка на атрибутивни 

признаци при статистическо тестване на вътрешния контрол в предприятието от 

независимия одитор, сп. Счетоводна политика, месец септември-октомври 2013 г. 

 

8. Колева, Б., Одиторската преценка и ролята на съществеността при извършването на 

независим финансов одит, сп. Счетоводна политика, месец септември-октомври 

2014 г. 


