
      Автобиография       

 
                                                                                                            © Европейски съюз, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu                                                          Страница 1 / 5 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Венелин Стоянов Георгиев 
 

        

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

  Мобилен телефон :  0882/ 164 664     

 E-mail : venelin_georgiev@ue-varna.bg 

 Уеб-сайт:  http://ue-varna.bg/bg/KatedraPersonalPage.aspx?pid=1016&did=8489 

Профил  в Google Scholar:  

https://scholar.google.ca/citations?hl=en&user=CqADyWIAAAAJ                                                                                 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ   

 

   
 

ВЪВЕДЕТЕ ДАТИ (ОТ - ДО)                           
 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Специализация в KPMG – Дюселдорф, Германия 1991 г.

  

 

 

АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ    

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ   

Въведете дати (от - до)  

Придобито висше икономическо образование -  ВИНС „Д. Благоев“ – Варна  през периода 1978 
– 1982 г. 

Въведете дати (от - до)  

Август 1982 – септември 1983 – ТК „Балкантурист“ – Златни пясъци , счетоводител 

 Изпълнение на оперативни счетоводни функции 

Въведете дати (от - до)  

Октомври 1983  до настоящия момент – преподавател в  катедра „Счетоводна отчетност“ в ИУ 
– Варна   

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

Уеб адрес:   http://www.ue-varna.bg/ 

 Учебно-преподавателска и научно- изследователска дейности 

 

Въведете дати (от - до) 

 

 

От  1999 г.  до настоящия момент – доцент, доктор по икономика 

 Учебно-преподавателска и научно- изследователска дейности 

 

Въведете дати (от - до) 

 

От 1995 г. до  2000 г.- главен асистент, доктор по икономика 

 

Въведете дати (от - до)             

 Учебно-преподавателска и научно- изследователска дейности 
 

От 1983 г. до 1995 г. асистент 

 Учебно-преподавателска и научно- изследователска дейности 
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НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ   

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

                                         

Преподавани дисциплини  
 Финансово счетоводство 

 Теория  на счетоводството 

 Търговско счетоводство 

 Счетоводство 

 Финансов анализ 

 Спецсеминар  /дипломантски семинар/ 

Области на научни интереси  

 Счетоводство 
 Икономически анализ 

Брой публикации  

 
Списък на публикации  - /виж  област Допълнителна информация/ 

Общ брой публикации - 51, в т.ч.: 

1. Дисертация  -  1 
2. Автореферат - 1  
3. Монографии –  3 
4. Студии - 5 
5. Научни статии - 10 
6. Научни доклади - 9 
7. Учебници и учебни помагала - 17 
8. Други-  6 

Участие в научни проекти  

 Прилагане на МСС/ МСФО в България / монографичен труд 2013 г. / 
 Прилагане на интегрирани отчети в България / период на разработване 2015 – 2017 г. / 

 

Участие в научни конференции 
и семинари 

 

 Проблеми и перспективи на бригадната организация на труда и бригадната стопанска сметка 
в СХК „Девня” – 1986 г. 

 Съвременни проблеми на организацията на счетоводната отчетност, икономическия анализ и 
финансовия контрол- 1987 г, 

 Проблеми на счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и икономическия анализ 
в условията на преустройство на икономиката - 1988 г. 

 Счетоводната отчетност, икономическият анализ и финансовият контрол в условията на 
новите икономически структури – 1989 г. 

 Счетоводството и контролът в пазарни условия – 1995 г. 
 Счетоводството в началото на ХХI столетие – 2001 г. 
 Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика – 2007 г. 
 Световната криза и икономическото развитие – 2010 г. 
 Качество и полезност на счетоводната информация – 2012 г. 
 Съвременни проблеми на икономическата наука и стопанската практика в България: Кръгла 

маса, сп. „Икономическа мисъл”, 2002, №5, с. 38-39  

Майчин език Български език 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Немски  език В2  В2 С1  В2  В2  

  

Английски  език 
 

А1  А2  А1 А1  А1  
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  Удостоверение  за завършен курс по английски  език – ИУ – Варна, ниво Pre- intermediate 

 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 

Комуникация 
Създаване на 
съдържание 

Сигурност 
Решаване на 

проблеми 

 
Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно Основно Самостоятелно 

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

 Сертификат за завършено обучение по  мултимедийни  презентации и работа със софтуер за 
интерактивни дъски 

  
 владеене на офис пакет (програма за обработка на текст, електронна таблица, програма на 

презентации ) 
 

Комуникационни умения  Развити  комуникационни умения, придобити вследствие на работа в екип и преподавателски 
опит 

 

Организационни / управленски 
умения 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ                                                  

      

Публикации                                         

  

 

 

Управленски умения, доказани  при  заеманата длъжност „зам. Ръководител на катедра“ 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.   Докторска дисертация: „Проблеми на счетоводното отчитане  и анализа на  икономическата 
ефективност на дейността „Изкупуване на селскостопански произведения в условията на 
пазарна икономика”, УНСС, София, защита – София 1994, д-р 

 2.  Автореферат: „Проблеми на счетоводното отчитане  и анализа на икономическата 
ефективност на дейността „Изкупуване на селскостопански произведения в условията на 
пазарна икономика”, Печатна база ИУ – Варна, 1993 

3. За усъвършенствуване счетоводното отчитане на концентрираното готварско производство в 
общественото хранене /Й. Цонев, В. Георгиев/, Счетоводство и контрол, 1984, №8, с. 40-47 

4. Сборник от задачи и тестове по обща теория на счетоводната отчетност, Варна, 1985 – 119 
стр., в съавторство 

5. По някои въпроси на счетоводното отчитане на изкупвателната дейност в системата на 
Окръжния кооперативен съюз, Изв. Сп. ВИНС – Варна, 1986, № 2, с.110-114 

6. Проблеми на отчетността в столовото хранене на СХК „Девня” при условията на бригадната 
стопанска сметка, Проблеми и перспективи на бригадната организация на труда и бригадната 
стопанска сметка в СХК „Девня”: Сб. докл. от научно-практ. Конф. Девня: СХК „Девня”, 1986, с. 
345-354 

7. Проблеми на организацията на счетоводното отчитане на  стоковите операции в 
предприятията за обществено хранене, Съвременни проблеми на организацията на 
счетоводната отчетност, икономическия анализ и финансовия контрол: Сб. науч. докл., Варна, 
1987, с. 162-169 

8. Някои възможности за усъвършенствуване организацията на отчетността в предприятията 
за изкупуване на селскосторански произведения при използването на електронно-
изчислителна техника, Проблеми на сченоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и 
икономическия нанализ в условията на преустройство на икономиката: Науч.-практ. конф. с 
межд. участие, Варна, 1988, с. 29-35 

9. Проблеми на отчетността при изкупуването на селскостопанските произведения, 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences


      Автобиография       

 
                                                                                                            © Европейски съюз, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu                                                          Страница 4 / 5 

Счетоводната отчетност, икономическият анализ и финансовият контрол в условията на новите 
икономически структури: Науч. конф., Варна, 1989, с. 23-29 

10. Сборник от задачи по счетоводство и анализ на баланса на търговските предприятия, Р. 
Радев, В. Георгиев, ВИНС – Варна, 1989, 68 с. 

11. Тематичен сборник от задачи по теория на счетоводството и промишленото счетоводство, в 
съавт., 1990, 146 с. 

12. Как да нализираме финансовото състояние на предприятието: Ръководство, В. Георгиев, Г. 
Христов, Й. Георгиев, Варна, ВИКОН 1992, 36 с. 

13. Сборник от задачи и тестове по теория на счетоводството, в съавт., ИУ – Варна, 1992, 116 с. 

14. Курс по счетоводство /учебник/, Р. Радев, С. Милев, В. Георгиев, ИУ – Варна, 1992, 178 с. 

15. Сборник от задачи по счетоводство на предприятието, в съавт., ИУ – Варна, 1992, 92 с. 

16. Сборник от задачи по счетоводство на предприятието, в съавт., ИУ - Варна, 1995, 160 с. 

17. Отново за паричния поток, като за портокала и неговия сок, В. Георгиев, Ф. Филипова, 
Счетоводството и контролът в пазарни условия: доклад от науч. практ. конф., ИУ – Варна, 1995, 
с. 44-52 

18. Курс по счетоводство на предприятието: /учебник/, Р. Радев, В. Георгиев – 2 преработено 
издание, ИУ – Варна, 1996, 232 с. 

19. Сборник от задачи и тестове по въведение в счетоводството, ИУ – Варна, 1996, 145 с. 

20. Актуални въпроси на анализа на финансовото състояние на предприятието, Год. ИУ – 
Варна, 1996, с. 110-137 

21. Анализ на икономическата ефективност на предприятието, Сп. „Счетоводство плюс”, 1996,  
№9, с. 8-10 

22. Актуални въпроси на финансовия анализ на предприятието, Сп. „Български счетоводител”, 
1996,  № 6, с. 16-19 

23. Въведение в счетоводството /учебник/, в съавт., ИУ – Варна, 1997, 250 с. 

24. Актуални въпроси на счетоводството, авт: В. Георгиев, С. Стефанов, Изв. Сп. на ИУ – 
Варна, 1997, №1, с. 85-92 

25. Оценките на активите и пасивите и влиянието им за формирането на резерви, авт: В. 
Георгиев, Св. Стефанов, Год. ИУ – Варна, 1997, с. 63-88 

26. Сборник от задачи по счетоводство на предприятието, в съавт., ИУ – Варна, 1998, 157 с. 

27. По въпроса за оценките на активите и пасивите и тяхното влияние върху представянето на 
отделните отчетни обекти в счетоводния баланс, Сп. „Български Счетоводител”, 1998, №8, с. 
14-17 

28. Интердисциплинарен подход на практика: Отзив, В. Георгиев, П. Цанков, Икон. мисъл, 1999, 
№2, с. 120-122 

29. Теория на счетоводството: /Кратък курс /, В. Георгиев, Св. Стефанов – Варна, „Варна-принт” 
АД, 2000 г., 120 с. 

30. Някои виждания относно счетоводното отчитане на стоковите операции /В. Георгиев, Св. 
.Стефанов/ „Счетоводството в началото на ХХI столетие” – Сб. докл. от науч-практ. конф. – 
Свищов, СА „Д.А. Ценов”, 2001, с. 125-130 

31. За приноса на българската счетоводна мисъл и бъдещите предизвикателства към нея: 
Съвременни проблеми на икономическата наука и стопанската практика в България: Кръгла 
маса, сп. „Икономическа мисъл”, 2002, №5, с. 38-39 

32. Торгово-правовье рекомендации в бухгалтерском учете, В. Георгиев, С. Стефанов, Москва, 
Скороя помощь бухгалтеру, 2001, www.saldo.ru 

33.  Коментар по прилагането на МСС 19 – Доходи на наети лица и МСС 21- Ефекти от 
промените в обменните курсове / Международни счетоводни стандарти: Норми и практика / под 
общ. ред. на проф. дин. Г. Генов, проф. дин М. Динев, Данъци и счетоводство- София ИК. ПАКС 
ООД, 2004, с. 455-463: 492-499 

34. Счетоводство на предприятието: /учебник/ – Варна, Стено, 2004 – 319 с. Авт: Г. Тодоров, Н. 
Бакалов, В. Георгиев, З. Михайлова – глави: четвърта, пета седма, осма девета и десета 

35. Счетоводство на предприятието /учебник/– второ допълнено и преработено издание – 
Варна Стено, 2005, 322 с. авт. Г. Тодоров, Н. Бакалов, В. Георгиев, З. Михайлова – глави: 
четвърта, пета, седма, осма, девета, десета 

36. Счетоводните системи – цели и интереси, авт:  В. Георгиев,  Св. Стефанов, сп. „Български 
счетоводител”, С, 2005, № 15, с. 7-9 

37. Още по въпроса за различията в счетоводните системи- доклад на научна конференция на 
тема „Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика”, Сборник доклади, изд. „Наука и 
икономика” – ИУ – Варна, 2007, с. 37 - 43 

38. Сборник от тестове по счетоводство, авт. В. Георгиев, С. Стефанов, З. Михайлова, „Геа-
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принт”, Варна, 2007, с. 4-9 

39. Относно различията в счетоводните системи и прилаганите счетоводни принципи, сп. 
Български счетоводител, 2008, № 20, с. 16-20 

40. Счетоводство на предприятието, Уч. за студенти от ИУ - Варна, трето допълнено и 
преработено издание, Варна, Стено, 2009 – 328 с., Други автори:Никола  Милев Бакалов, 
Зорка Михайлова Мирчева, Георги Тодоров Георгиев                  

41. Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство, състав Й. Коев, Ст. Вачков, В. Георгиев 
и др., Стено, 2010 – 334 с. 

42. Настоящи проблеми на справедливата оценка и прилагането й при вливане на търговски 
дружества, Световната криза и икономическото развитие, Сб. докл. от юбил. междунар. науч. 
Конф., Т. 2 – Варна, Унив. изд. Наука и икономика, 2010, с. 331 – 351,  други авт. :  Фаня 
Аспарухова . Филипова 

43. Професор д-р ик.н. Гено Димитров Генов на 70 години, Изв. Сп. Икон. Унив. – Варна, 2010, 
№ 3, с. 112 – 116 

44. Приложение на концепцията за справедливата стойност в счетоводството, Изв. Сп. Икон. 
Унив. – Варна, 2011, № 3, с. 40 – 51 

45. Прилагане на МСС/МСФО в България: Състояние и резултати, Изследване – Варна, Унив. 
Изд. Наука и икономика, 2013, - 416 с. В съавторство. 

46. Съвременни аспекти на финансовия анализ на предприятието, Качество и полезност на 
счетоводната информация, Сб. докл. от науч. Конф. На Икономически университет – Варна, 28- 
29 септ. 2012 г., Варна, Унив. изд. Наука и икономика, с. 131 – 140 

47. Счетоводство, /учебник/, Изд. Наука и икономика, Икономически университет – Варна, 2014 
г., 233 с., авт: В. Георгиев, Св. Стефанов, И. Тончев 

48.  Адаптация на модела на Алтман към българските публични дружества, Год. ИУ – Варна, 
2015 г., авт: В. Георгиев, Р. Петрова, с. 107-151 

49. Георгиев, В. Проф. д-р Надя Костова. // Професорите на Икономически университет - Варна 
: 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 340 - 343.  

50.  Филипова, Ф., Георгиев, В., Петрова, Р. Изследване ефекта oт преминаване към 
Международните стандарти за финансово отчитане (МСС/МСФО) в българските предприятия 
за периода 2002 - 2014 г. ИДЕС , 2017, 79-134. 

51.  Филипова, Ф., Атанасова, А., Георгиев, В., Стефанов, С., Христов, И., Калев, К., Тодорова, 
С., Минев, М. Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за 
интегрирана отчетност. Варна : Знание и бизнес, 2017, 269. 

  
 


