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1. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1.1. Публикации:
1.1.1. Монография или книга в България на български език:
•

Вейсел, А. Съвременни проблеми на финансовия одит, монография. София,
АТЛ-50, 2014, 167 стр., ISBN: 978-954-92848-5-0, рецензенти: проф. д-р на ик.
науки Михаил Динев, доц. д-р Даниела Петрова.

1.1.2. Статия в национално списание:
•

•
•

•

•
•

•

Вейсел, А. Възможности за прилагане на аналитичните процедури при
обосноваване на одиторското мнение, списание Български счетоводител, София,
брой 13 – 14/ 2010 г., с. 47 – 51, ISSN: 1310-7196, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Анализът на коефициенти в одита, списание ИДЕС, София, бр. 7/
2010 г., с. 36 – 43, ISSN: 1311-1183, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Теоретични и приложни аспекти на одитните извадки, студия,
Годишник на ВУЗФ – том VІІ, Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”,
София, 2011, с. 237 – 291, ISSN: 1312-7918, рецензенти: проф. д-р на ик. науки
Михаил Динев, доц. д-р Георги Николов.
Вейсел, А. Методологически предпоставки за прилагане на диагностичен одит,
студия, Годишник на ИДЕС, София, 2012, с. 247 – 298, ISSN: 1313-2148,
годишник с редакционен съвет.
Вейсел, А. Одит на финансовите отчети в условията на криза, списание ИДЕС,
София, брой 1/ 2013 г., с. 5 – 16, ISSN: 1311-1183, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Одитни процедури при извършването на данъчен одит, списание
ИДЕС, София, брой 3/ 2013 г., с. 5 – 14, ISSN: 1311-1183, списание с
редакционен съвет.
Вейсел, А. За и против задължителната ротация в одита, списание ИДЕС,
София, брой 4/ 2013 г., с. 6 – 18, ISSN: 1314-8990, списание с редакционен съвет.

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

Вейсел, А. Процедури при приключване на одита, списание ИДЕС, София, брой
5/ 2013 г., с. 32 – 43, ISSN: 1314-8990, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Някои грешки при представяне на финансовите отчети по
НСФОМСП, списание Български законник, София, брой 7/ 2013 г., с. 61 – 66,
ISSN: 1310-0254, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Подобряване на одиторския доклад, списание ИДЕС, София, брой 7/
2013 г., с. 13 – 25, ISSN: 1314-8990, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Нестатистически извадки в одита, студия, Годишник на ИДЕС,
София, 2013, с. 307 – 338, ISSN: 1313-2148, годишник с редакционен съвет.
Вейсел, А. Алгоритъм за изготвяне на отчета за паричните потоци по косвения
метод, списание Български законник, София, брой 1/ 2014 г., с. 97 – 103, ISSN:
1310-0254, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Някои проблеми на професионалната компетентност в одита и
счетоводството, списание ИДЕС, София, брой 1/ 2014 г., с. 7 – 21, ISSN: 13148990, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Анализът на финансовия цикъл като одитна процедура при оценка на
предположението за действащо предприятие, списание ИДЕС, София, бр. 3/
2014 г., с. 7 – 19, ISSN: 1314-8990, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Стратификация при прилагане на одитните извадки, списание ИДЕС,
София, бр. 5/ 2014 г., с. 5 – 17, ISSN: 1314-8990, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Вътрешни правила за инвентаризациите, статия, списание Български
законник, София, брой 7/ 2014 г., с. 89 – 99, ISSN: 1310-0254, списание с
редакционен съвет.
Вейсел, А. Документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране на
инвентаризациите, статия, списание Български законник, София, брой 8/ 2014 г.,
с. 95 – 110, ISSN: 1310-0254, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Използване на диаграми в одита, статия, списание ИДЕС, София, бр.
7/ 2014 г., с. 7 – 24, ISSN: 1314-8990, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Документална обоснованост – счетоводни и данъчни аспекти,
списание Български законник, София, брой 12/ 2014 г., с. 9 – 16, ISSN: 13100254, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. Методологически аспекти на одитните доказателства, студия,
Годишник на ИДЕС, София, 2014, с. 281 – 312, ISSN: 1313-2148, годишник с
редакционен съвет.
Вейсел, А. Одитният процес според Международните одиторски стандарти,
списание ИДЕС, София, бр. 1/ 2015 г., с. 11 – 25, ISSN: 1314-8990, списание с
редакционен съвет.
Вейсел, А. Концептуална обща рамка за финансови отчети – характеристика и
някои приложения, списание Български законник, София, брой 3/ 2015 г., с. 43 –
52, ISSN: 1310-0254, списание с редакционен съвет.
Вейсел, А. За същността на контрола, статия, колективна монография
„Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни
предизвикателства и подходи за решения”, София, 2015, с. 347 – 355, ISBN: 9782

954-644-759-3, рецензенти: проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Огнян Симеонов,
доц. д-р Стоян Александров.
1.1.3. Статия в сборник трудове от международна конференция:
•

•

•

•

Вейсел, А. Същностна характеристика на аналитичните одитни процедури. В:
Трудове на юбилейна международна научна конференция на тема
„Счетоводството – наука, практика, независимост”, УНСС, София, 20 април
2010, с. 419 – 423, ISBN: 978-954-644-202-4.
Вейсел, А. Специфични особености на одитните процедури в несигурна
икономическа среда. В: Трудове на девета Международна научна конференция
на младите учени на тема „Икономиката на България в променяща се
политическа, социална и икономическа среда”, УНСС и ВУЗФ, София, 04
ноември 2013 г. /сборникът не е издаден/.
Вейсел, А. Единна методология на контрола и одита – предизвикателство и
решение. В Трудове на десета юбилейна международна научна конференция на
младите учени, тема „Икономиката на България и Европейския съюз –
съвременни предизвикателства и подходи за решения”, УНСС, София, 13
ноември 2014 г., с. 453 – 461, ISBN: 978-954-8590-29-7.
Veysel, A. Need for changes in the financial audit, Conference “Socio-Economic
Aspects of Economics and Management”, January 24, 2015, Taunton, MA, United
States of America, pp. 104 – 106, ISBN: 978-0-9860467-9-7, Science Index, Thomson
Reuters.

1.1.4. Статия в сборник трудове от национална конференция:
•

•

•

•

•

Вейсел, А. Предимства на тестовете на разумност в одита. В: Трудове на научна
конференция на тема „Глобалната финансово-икономическа криза и
финансовият контрол”, УНСС, София, 06 септември 2010 г., с. 316 – 324, ISBN:
978-954-644-170-6.
Вейсел, А. Отговорности на регистрирания одитор за прилагане на мерките
срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. В: Трудове на
конференция на тема „Превенция на изпирането на пари и финансовите
измами в небанковите финансови институции”, ВУЗФ, София, 20 юни 2013
/сборникът не е издаден/.
Вейсел, А. Теория на търсенето на одити. В: Трудове на конференция на тема
„Иновационно поведение, предприемачество и устойчиво развитие”, Българска
академия на науките и изкуствата, София, 28-29 юни 2014 г., с. 418 – 427, ISBN:
978-954-621-247-4.
Вейсел, А. Балансирано обучение по счетоводните специалности: В: Трудове на
конференция на тема „Проблеми при обучението по счетоводство и контрол”,
Икономически университет – Варна, гр. Варна, 12-13 септември 2014 г., ISBN:
978-954-21-0799-6.
Вейсел, А. Възможни насоки за развитие на българската теория на контрола. В:
Трудове на конференция на тема „Съвременни проблеми в теорията и
3

практиката на контрола в България”, УНСС, Равда, 17-19 септември 2014 г.,
ISBN: 978-954-644-696-1, издание с редакционен съвет.
1.2. Цитирания.
1.2.1. Цитирания в български издания (вкл. патент):
•

•

•

•

•

•

•

•

Труд: Вейсел, А. Методи за прилагане на аналитични одитни процедури при
одит на предприятие. Дисертация за придобиване на научна и образователна
степен „доктор”. УНСС, 2011. Цитиран от: Динев, М. Съвременни проблеми на
счетоводството, студия, Годишник на ИДЕС, София, 2013, с. 7 – 28, с. 20.
Труд: Вейсел, А. Методологически предпоставки за прилагане на диагностичен
одит, студия, Годишник на ИДЕС, София, 2012, с. 247-298. Цитиран от:
Златарева, К. Диагностичен и прогностичен финансов одит, студия, Годишник
на ИДЕС, София, 2013, с. 282 – 306.
Труд: Вейсел, А. Някои проблеми на професионалната компетентност в одита и
счетоводството, статия, списание ИДЕС, София, брой 1/ 2014 г., с. 7 – 21, с. 8.
Цитиран от: Калчев, С. Регулиране на счетоводната професия, статия, списание
ИДЕС, София, брой 2/2014 г., с. 38 – 52, с. 48.
Труд: Вейсел, А. Предимства на тестовете на разумност в одита, доклад, Научна
конференция на тема „Глобалната финансово-икономическа криза и
финансовият контрол” (сборник доклади), УНСС, София, септември 2010 г., с.
316 – 324, с. 319 – 320. Цитиран от: Пейчева, М. Ключови показатели в одита на
човешките ресурси, статия, списание ИДЕС, София, брой 5/2014, с. 18 – 24, с.
22.
Труд: Вейсел, А. Съвременни проблеми на финансовия одит. София, АТЛ-50,
2014, с. 73. Цитиран от: Пейчева, М. Интервюто в одита на човешките ресурси,
статия, списание Вътрешен одитор, София, брой 2/2014 г., с. 31 – 34, с. 33.
Труд: Вейсел, А. Съвременни проблеми на финансовия одит. София, АТЛ-50,
2014, с. 39. Цитиран от: Пейчева, М. Интервюто в одита на човешките ресурси,
статия, списание Вътрешен одитор, София, брой 2/2014 г., с. 31 – 34, с. 34.
Труд: Вейсел, А. Методологически предпоставки за прилагане на диагностичен
одит, студия, Годишник на ИДЕС, София, 2012, с. 247-298. Цитиран от:
Златарева, К. Принципни положения за формиране на счетоводна политика в
съответствие с бизнес стратегията на корпорацията, студия, Годишник на ИДЕС,
София, 2014, с. 167 – 202.
Труд: Вейсел, А. Съвременни проблеми на финансовия одит. София, АТЛ-50,
2014, с. 39. Цитиран от: Тошкова, Ж. Някои проблеми с платената форма на
извършване на независимия финансов одит свързани с повишаване на неговото
качество, статия, колективна монография „Икономиката на България и
Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения”,
София, 2015, с. 423 – 428.
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1.3. Дисертации.
1.3.1. Защитена дисертация за ОНС “Доктор“:
•

Вейсел, А. Методи за прилагане на аналитични одитни процедури при одит на
предприятие. Дисертация за придобиване на научна и образователна степен
„доктор”, научна специалност „Счетоводство, контрол и анализ на стопанската
дейност”, София, УНСС, 2011, 168 стр.

2. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
2.1. Научно-популярна дейност и преводи.
2.1.1. Научно-популярна книга:
•
•

•

Янкова, М, В. Ватева-Гатева, А. Вейсел, Наем, финансов лизинг и бартер,
книга. София, Раабе, 2014, 117 стр.
Вейсел, А. Одитни процедури във връзка със свързани лица, статия, Данъчносчетоводен наръчник, Раабе, София, актуализация № 95, ноември 2014 г., с. Г6-1
– Г6-12, ISBN: 954-9619-05-02.
Вейсел, А. Концептуалната рамка за финансови отчети на Съвета по
Международни счетоводни стандарти – практически аспекти на счетоводната
теория, студия, Практически наръчник Международни стандарти за финансово
отчитане, Раабе, София, актуализация № 44, май 2015 г., с. А.1.3-1 – А.1.3-46,
ISBN: 954-9619-35-4.

2.1.2. Научно-популярна статия:
•
•

•

Вейсел, А. Нова счетоводна директива от 26 юни 2013 г., вестник Седмичен
законник, София, бр. 37, 21 октомври 2013 г., с. 1 – 2.
Вейсел, А. Годишно приключване в предприятията в ликвидация и
несъстоятелност, вестник Седмичен законник, София, бр. 43, 1 декември, 2014
г., с. 4 – 5; и бр. 44, 8 декември, 2014 г., с. 4 – 5.
Вейсел, А. Годишно приключване при малките предприятия, вестник Седмичен
законник, София, бр. 45, 8 декември, 2014 г., с. 1 – 3; бр. 1, 1 януари 2015 г., с. 6
– 8; бр. 2, 19 януари 2015 г., с. 6.

3. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
3.1. Преподавателска дейност (лекции, упражнения, учебници, помагала, изпитни
комисии) – наименования на курсовете:
3.1.1. Курсове (часове лекции) във ВУЗФ - наименование на дисциплината:
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•

Одитинг (90 часа), Стандартизация в счетоводството (30 часа), Стандартизация в
одита (30 часа)

3.1.2. Часове упражнения във ВУЗФ - наименование на дисциплината:
•

Основи на финансовия контрол (90 часа), Одитинг (90 часа), Стандартизация в
счетоводството (30 часа), Стандартизация в одита (30 часа), Контролинг (30
часа).

3.1.3. Учебници (по учебни програми и поръчки):
•

Вейсел, А. Стандартизация в одита, учебник. София, АТЛ-50, 2014, 160 стр.,
ISBN: 978-954-92848-8-1, рецензенти: проф. д-р на ик. науки Михаил Динев,
доц. д-р Десислава Йосифова.

3.1.4. Учебни помагала:
•

Вейсел, А. Методическо ръководство по Основи на финансовия контрол,
ръководство. София, АТЛ-50, 2015, 158 стр., ISBN: 978-619-7194-03-6,
рецензент: доц. д-р Мирослава Пейчева.

3.2. Ръководство на дипломанти, специализанти и докторанти
3.2.1. Ръководство на дипломанти:
•

20 души (ВУЗФ)

4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
4.1. Участие в органи на управление на ВУЗФ
•

Академичен съвет на ВУЗФ

4.2. Участие в редакционни колегии и съвети на национални, чуждестранни и
международни научни издания.
4.2.1. Член на редакционна колегия (съвет) на научно издание в България (години):
•

Член на редакционния съвет на списание ИДЕС и на Годишника на ИДЕС (3
години).
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5. ЕКСПЕРТНА НАУЧНА ДЕЙНОСТ
5.1. Участие в национални и международни съвети, комисии и други обществени
органи и организации.
•

Член на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

5.2. Публична рецензентска дейност:
5.2.1. Рецензия за дипломна работа, магистърска теза и др. (бройка, къде)
•

20 броя (ВУЗФ)
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