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Икономически университет – Варна” бр.2/2004 г., Издателство “Наука и икономика” 
Икономически университет – Варна, с. 134- 142 
 
Георгиева, Д. А., “Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика (Отзив от една 
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публичния сектор”, сп. “Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”, бр. 5. /2008, 
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дейността”, сп. Счетоводство XXI, бр. 7-9/2010, с. 8-11. 
 
Георгиева, Д. А., „Счетоводен анализ на дивидентната политика на акционерните 
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«Доби прес», София, с 11-14 
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Георгиева, Д. А., „Подход к анализу доходов гостиниц», сп. „Економика, социология, право: 
журнал научных публикации”, Науч.- инф. издат. центр „Институт стратегических 
исследований”, Москва, 2016, бр. 1 (январь), с. 22-25  
 
Георгиева, Д. А., „Подходы к финансово-бухгалтерскому анализу доходов в ресторанном 
бизнесе» сп. „Економика, социология, право: журнал научных публикации”, Науч.- инф. 
издат. Центр „Институт стратегических исследований”, Москва, 2016, бр. 1 (январь), с. 19-
22,  
 
Георгиева, Д. А., «Обезценка на нетекущи активи в организациите от публичния сектор”, сп. 
„Бизнес управление” , бр. 1 / 2016, 
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фондове”, “Конкуренция и конкурентноспособност в условия на глобализация. Сборник 
доклади от научна конференция на младите научни работници”, Издателство “Наука и 
икономика” Икономически университет – Варна,2002, с. 81-85 
 
Георгиева, Д. А., “Взаимоотношенията между холдинга и дъщерните му дружества като 
свързани лица”, ДОКЛАД, “Евроинтеграция и развитие на българската икономика. Сборник 
доклади от научна конференция на младите научни работници”, Университетско 
издателство ИУ – Варна, 2002 г., с.112-116 
 
Георгиева, Д. А., “Особености на холдинга и холдинговото дружество”, ДОКЛАД, 
“Шкорпиловци 2003. Сборник доклади”, Университетско издателство ИУ – Варна, 2003г., с.5-
11 
Георгиева, Д. А., “Особености на консолидираните финансови отчети, изготвени от 
холдинговите дружества”, “Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на 
присъединяване към европейския съюз. Сборник доклади от научно – практическа 
конференция 17-18,09,2004 г.”, Издателство “Наука и икономика” Икономически университет 
– Варна, 2004 г., с. 99-105 
 
Георгиева, Д. А., “Относно избора на подходящ метод за отчитане на инвестициите в 
капитала на дъщерни и асоциирани предприятия”, Сборник с доклади от научна 
конференция “Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика”, Издателство “Наука и 
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икономика” – ИУ – Варна, 2007, с. 99- 105.  
 
Георгиева, Д. А., “Финансовы анализ дивидендов в помощь инвесторам”, сборник с доклади 
от научна конференция „Потребительская кооперация: теория, методология, практика”, 
Казанский кооператвны институт, 2010, с. 134-138.  
 
Георгиева, Д. А., “Отразяване на събитията след отчетния период в условията на 
финансова и икономическа криза”, научна конференция ”Предизвикателствата пред 
счетоводството и контрола”, „Наука и икономика” Икономически университет – Варна, 2011, 
с.132-140.  
 
Георгиева, Д. А., „Счетоводният принцип за действащо предприятие в контекста на 
съвременните икономически условия”, Тенденции и предизвикателства в развитието на 
икономиката, сборник с доклади от международна научна конференция том 1, „Наука и 
икономика” ИУ-Варна, 2012, стр.309-317 
 
Георгиева, Д. А., „Един спорен момент относно прилагането на теста за обезценка на 
нетекущите активи”, Качество и полезност на счетоводната информация, Сборник с 
доклади от научна конференция, „Наука и икономика” ИУ-Варна, 2012 г., с. 225 – 232 
 
Георгиева, Д. А., „Мотивацията на студентите в обучението им по специалните дисциплини”,
научна конференция „Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол”, „Наука 
и икономика” ИУ – Варна, 2014 г., стр. 218-229 
 
Георгиева, Д. А., „Ролята на паричните потоци при анализа на ефективността от дейността 
на предприятието”, ДОКЛАД, научна конференция „Икономиката в променящия се свят: 
национални, регионални и глобални измерения”, „Наука и икономика” ИУ – Варна, 2015 г., 
том IV , стр. 121 
 
Учебници: 
Стефанов, Св, и колектив, „Счетоводство”, 2008, ИК ”Геа – принт”, Варна, с. 87-111, както и 
с. 156- 163, с.229-254, с. 259-261, с. 266-268.  
 
Захариев П. и колектив , „Бюджетно счетоводство”, ИК ”Геа – принт”, Варна, 2015 
 
Учебни помагала: 
Стефанов, Св, и колектив, “Сборник от задачи и тестове по теория на счетоводството”, ИК 
”Геа – принт”, Варна, 2006, стр. 66-83 
 
Александрова, Н. и колектив, “Сборник от задачи и тестове по финансово-счетоводен 
анализ”, ИК ”Геа – принт”, Варна, 2008, с.67-78 и с. 132- 142. 
 
Захариев П. и колектив , “Сборник от задачи и тестове по счетоводство на 
застрахователните и пенсионноосигурителните предприятия“, ИК ”Геа – принт”, Варна, 
2008, с. 45-53 и с. 56-62. 
 
Захариев П. и колектив „Сборник от задачи и тестове по счетоводство на бюджетните 
предприятия”, ИК ”Геа – принт”, Варна, 2009, с.21-35 и с. 71-72. 
 
Тодоров, Г. и колектив, “Сборник от задачи по счетоводство на предприятието“, ИК ”Геа – 
принт”,Варна, 2010, с. 168-191. 
 
Захариев П. и колектив „Сборник от задачи и тестове по счетоводство на 
застрахователните и пенсионноосигурителните предприятия”, второ преработено издание, 
ИК ”Геа – принт”, Варна, 
2011, с. 44-53 и с. 57-63,. 
 
Александрова, Н. и колектив, „Сборник от задачи и тестове по Финансово-счетоводен 
анализ”, ИК „Геа – принт”, Варна, 2012, с.109-130, с. 147-157 
 
Захариев П. и колектив „Сборник от задачи и тестове по счетоводство на бюджетните 
предприятия”, ”, второ преработено издание, ИК ”Геа – принт”, Варна, 2015, с.19-32 и с. 82-
83 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

                                            

 

Георгиева, Д., „Сборник от задачи и тестове по Финансов анализ”, 2017, „Наука и икономика” 
ИУ – Варна, стр. 105-148 

 
 
 

▪ НПИ - 153/2015 „Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията 
и кредитоспособността на предприятието” – ръководител проф. д-р Надя Костова, ИУ - Варна 

Участие в научни проекти 

 
  

Майчин език Български език 
  

РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  Други езици 

Слушане  Четене  Участие в разговор  Самостоятелно 
устно изложение   

Английски език В1 В2  А2  А2  В1  
  

Руски език В2  В2  А2  А2  В1  
  

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

САМООЦЕНЯВАНЕ Дигитални умения 

Обработка на 
информацията Комуникация Създаване на 

съдържание Сигурност Решаване на 
проблеми 

 самостоятелно самостоятелно самостоятелно самостоятелно самостоятелно 

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

Февруари 2018 г. 
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