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1. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1.1. Публикации:
1.1.1. Монография, студия или книга в България:
•

Студия – Йосифова, Д. „Връзка на актюерските предположения със
счетоводството - приложни аспекти на МСС 19 и МСС 26”, том 9-ти на
годишника на ВУЗФ

1.1.2. Статия в национално списание:
•

•

Йосифова, Д. Нормативно и счетоводно третиране на някои казуси за
командировки, сп. „Актив”, ISSN 1314-3484, бр.5, 2015
Йосифова, Д. Специфични казуси за международни командировки, засягащи
едновременно двете наредби – за страната и за чужбина, сп. „Счетоводство
плюс”, ISBN 978-954-8006-10-1, бр.7, 2015

1.2. Научни форуми (конференция/конгрес).
1.2.1. Пленарен доклад на международен форум:
•

Йосифова, Д. Задачи и възможности на военнонаучния сектор в търсене на
финансово-ефективни и иновативни решения за модернизация на БА, Научна
конференция с международно участие „Военни технологии и системи за
осигуряване на отбраната“, ISBN 978-619-90024-1-4, Институт по отбрана
„Професор Цветан Лазаров”, София

•

Д.Йосифова, „Инженеринг на системи от системи за отбранителни
приложения в НАТО”, панел „Системни концепции и интеграция” (SCI) на
Организацията за наука и технологии на НАТО, Институт по отбрана
„Професор Цветан Лазаров”, София, 11 и 12.06. 2015 г.

1.2.2. Пленарен доклад на национален форум
•

Д.Йосифова, „Предизвикателства пред сектор отбрана в условия на строги
ресурсни

ограничения”,

Национален

семинар

„Приоритети

за

научни

изследвания в сигурността и отбраната през 2015-2016 г. и възможности за
сътрудничество” (15.01.2015), Военна академия, София
•

Йосифова, Д. „Системата на отбранителната аквизиция - ефективен
механизъм за реализиране на инвестиционни проекти в сектор отбрана и
сигурност”, научна конференция „Научните изследвания в интерес на
отбранителната аквизиция”, Национален военен университет, В.Търново, 3-5
юни 2015 г.

2. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
2.1. Съставителска дейност.
2.1.1. Създаване на енциклопедии, речници и справочници (да се уточни ръководител
или участник):
•

„Счетоводен наръчник”, издателство „Раабе – България”, ISSN 1314-0329
(ръководител на авторския колектив и редактор на цялостното издание,
участници: доц. д-р А.Вейсел, д-р Мариета Станчева, гл.ас. Б.Райнов)

2.2. Научно-популярна дейност и преводи.
2.2.1. Обществени изяви, които популяризират дейността на ВУЗФ:
•

От най-разнообразен характер например като зам.-министър на отбраната

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

Управленско счетоводство

- лекции, редовни бакалаври и задочници спец.

”Счетоводство и финанси”, Спецкурс по Управленско счетоводство - лекции
магистри, спец. „Счетоводство и контрол”;
•

Банково и бюджетно счетоводство - лекции, редовни бакалаври и задочници
спец. ”Счетоводство и финанси”;
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•

Счетоводно отчитане и контрол на проекти – всички лекции при магистри,
спец. „Счетоводство, контрол и корпоративен анализ”

3.1.2. Часове лекции в друг ВУЗ (къде):
•

Висше транспортно училище „Т.Каблешков”, София:

•

Теория на счетоводството - магистри по специалност „Икономика на
транспортната фирма”, Основи на счетоводството – бакалаври по
специалност „Индустриален мениджмънт” и магистри по специалност
„Транспортен мениджмънт и логистика” , Финансово счетоводство,
бакалаври по Специалност „Икономика на транспорта” ;

3.1.3. Часове упражнения във ВУЗФ:
•

Банково и бюджетно счетоводство - всички упражнения при редовни
бакалаври и задочници, спец. ”Счетоводство и финанси”;

•

Счетоводно отчитане и контрол на проекти - всички упражнения при
магистри, спец. „Счетоводство, контрол и корпоративен анализ”

3.1.4. Часове упражнения в друг ВУЗ:
•

Висше транспортно училище „Т.Каблешков”, София:

•

Теория на счетоводството - магистри по специалност „Икономика на
транспортната фирма”, Основи на счетоводството – бакалаври по
специалност „Индустриален мениджмънт” и магистри по специалност
„Транспортен мениджмънт и логистика”, Финансово счетоводство, бакалаври
по Специалност „Икономика на транспорта”,

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

3 броя, ВТУ „Т.Каблешков” (Орлин Колев, Магдалена Кирова и Радко
Александров)

3.2.2. Ръководство на дипломанти:
•

във ВУЗФ – 3 бр.,

•

във ВТУ „Т.Каблешков” – 4 бр.
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4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
4.1. Участие в органи на управление на ВУЗФ.
•

Ръководител на УС „Счетоводство и контрол”

•

член на АС

•

член на РС

4.2. Участие в органи на управление на други ВУЗ или научни институти.
•

ресорен зам.-министър на отбраната, отговарящ за Института по отбрана
„Проф. Цв.Лазаров”, София

4.3. Участие в редакционни колегии и съвети на национални, чуждестранни и
международни научни издания.
4.3.1. Член на редакционна колегия (съвет) на национално научно издание:
•

Член на редакционна колегията на Годишник научни трудове на ВУЗФ, изд.
„Св.Гр.Богослов”

•

Член на редакционна колегията на специализирано икономическо и счетоводно
списание „Счетоводство плюс данъци и социални отношения”, издание на
Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”

•

Член на редакционна колегията на списание „Актив”

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Участие в държавни и правителствени органи
•

Заместник министър на отбраната с ресор, както следва:
o Политиката

в

областта

на

планирането,

разпределението,

законосъобразното и ефективно разходване на ресурсите за отбрана;
o Политиката по ефективното прилагане на проектното управление в
Министерството на отбраната;
o Политиката в областта на стандартизирането, кодифицирането и
сертифицирането на военната и специалната продукция за нуждите на
въоръжените сили;
o Политиката в областта на подготовка на страната за отбрана;
o Политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната.
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5.2. Участие в национални и международни съвети, комисии и други обществени
органи и организации.
•

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките към Министерския съвет;

•

Комитет

за

наблюдение

по

изпълнението

на

ОП

и

„Иновации

конкурентоспособност 2014-2020” – единствен представител от квотата на
академичната общност;
•

Консултативен съвет за проектно управление към министъра на отбраната;

•

Съвет по сигурността при Министерския съвет;

•

Съвет

за

държавните

резерви

и

военновременните

запаси

към

Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките.
5.3. Публична рецензентска дейност.
5.3.1. Рецензия за дипломна работа, магистърска теза и др.:
•

ВУЗФ – 4 бр.

•

ВТУ „Т.Каблешков” – 5 бр.
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