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1. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1.1. Публикации:
1.1.1. Глава от монография или книга в чужбина:
•

Башева,С., и други. Счетоводство,анализ и контрол: теория,методология и
практика, Луцького национального техничного университету,Украйна, 2014,
270 стр.,IBSN 978-617-672-056-0 / Колективна монография/

1.1.2. Глава от монография или книга в България на български език:
•

Башева,С, и други.Икономиката на България и Европейския съюз-съвременни
предизвикателства и подходи за решения, ИК УНСС,София,2015г.,
481стр.IBSN 978-954-644-759-3 /Колективна монография/

1.1.3. Статия в международно списание:
•

Basheva,S.TRANSPOSITION OF DIRECTIVE 2013/34/EU IN THE REPUBLIC OF
BULGARIA - CHALLENGES,
PROBLEMS
AND POSSIBLE SOLUTIONS,
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації,
Міжнародний збірник наукових праць, Випуск 3. 2014,10-15. ISBN 978-617-692248-3

1.2. Цитирания (без автоцитирания).
1.2.1. Цитирания в дисертации и/или автореферати:
1.2.1.а. в България:
o Камбурова,Л. Съвременни аспекти на счетоводната политика на
нефинансовите предприятия,УНСС,София,2014 (дисертационен труд);

o Камбурова,Л .Репутацията на предприятието като обект
счетоводството-проблеми
на
признаване,отчитане
оповестяване,УНСС,София,2014 /дисертационен труд/
o Боянов,Б.
Стандартизацията
в
счетоводството
в
България,УНСС,София,2014 /дисертационен труд/
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1.3. Участия в научни форуми (конференция/конгрес):
1.3.1. Доклад на семинар у нас:
•
•

Башева,С. Преоценката за счетоводни цели, КНОБ и ФСФ,София,2014.
Башева,С. Оценка на вземанията за целите на апорта-счетоводни и данъчни
проблеми,ВУЗФ,КНОБ и ФСФ,София,2015.

1.4. Научни проекти.
1.4.1. Участник в научен проект, финансиран от външни за България източници:
•

•

Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС“Бакалавър“ за
професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на
пазара на труда за изграждане икономика,основана на знанието,Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, Проект BG051РО001-3.1.070059,2014-2015;
С лице към новите предизвикателства на времето:модерна система за
кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“,Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси,Проект BG051РО001-3.1.09,20142015

2. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
2.1. Преподавателска дейност (лекции, упражнения, учебници, помагала, изпитни
комисии) – наименования на курсовете:
•
•
•

Финансово счетоводство;
Корпоративно счетоводство;
Специализиран курс по финансово счетоводство;

2.1.1. Курсове (часове лекции) във ВУЗФ - наименование на дисциплината:
•

100 часа лекции в редовна,задочна и дистанционна форма по дисциплините
Финансово счетоводство и Корпоративно счетоводство пред бакалаври и
магистри.
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2.1.2. Курсове (часове лекции) в друг ВУЗ (къде) - наименование на дисциплината:
•

900 часа лекции в редовна и дистанционна форма в УНСС ,по дисциплините:
„Финансово счетоводство „,“Обща теория на счетоводството“,
“Концептуални основи на стандартизацията на счетоводството“,
“Специализиран курс по финансово счетоводство“

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

45 часа па дисциплината „Финансово счетоводство“ в редовна и задочна
форма на обучение;

2.1.4. Участие в изпитни комисии:
•
•
•
•

държавни изпити във ВУЗФ в ОКС „Бакалавър“- 15 души;
защити на магистърски тези във ВУЗФ- 38 души;
държавни изпити в УНСС в ОКС“Бакалавър“- 240 души;
защити магистърски тези в УНСС – 180 души;

2.2. Ръководство на дипломанти, специализанти и докторанти.
2.2.1. Научен ръководител/консултант на защитили докторанти
тема, къде):
•
•

(име, направление,

Любка Камбурова ,Икономика, „Съвременни аспекти на счетоводната
политика на нефинансовите предприятия“,2014 г.УНСС
Борислав Боянов ,Икономика,“Стандартизацията на счетоводството в
РБългария“,2014г.УНСС

2.2.2. Ръководство на докторанти в рамките на срока:
•

Кирил Башикаров, Икономика,“Влияние на стандартизацията върху вземането
на управленски решения“,срок 2018 г.УНСС.

3.2.3. Ръководство на дипломанти:
•

38 броя в УНСС;
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3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
3.1. Участие в органи на управление на други ВУЗ или научни институти:
•
•

декан на ФСФ при УНСС;
член на Програмния съвет по НИД при УНСС

3.2. Участие в организационни и програмни комитети на международни и
национални научни форуми:
•
•
•

Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени
,ноември 2014г.;
Проблеми и предизвикателства пред одита, ФСФ, КПНРО, ИДЕС, 2014г.;
Транспониране на Директива 2013/34/ЕС-проблеми, ФСФ, МФ, КПНРО,
ИДЕС,2014г.

3.2.1. Председател или научен секретар на организационен или програмен комитет на
научен форум в България:
•

•

Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени
,ноември 2014г. Икономиката на България и Европейския съюз-съвременни
предизвикателства и подходи за решения;
Единадесета международна научна конференция на младите учени ,декември
2015г. Икономиката на България и Европейския съюз- иновации и
конкурентоспособност.

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

сп.Счетоводство плюс Данъци,Социални отношения;
сп.Български счетоводител;

4. ЕКСПЕРТНА НАУЧНА ДЕЙНОСТ
4.1. Експертна, консултантска и друга дейност в помощ на институции и органи
на управление.
4.1.1. Експертна дейност в помощ на институции и органи на управление:
•
•

участие в работна група към МФ за разработване на ново счетоводно
законодателство
участие в работна група на ИДЕС за изготвяне на проект на нов Закон за
счетоводството с цел транспониране на изискванията на Директива
2013/34/ЕС в законодателството на РБългария
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4.2. Публична рецензентска дейност.
4.2.1. За ОНС "доктор":
5.4.1.а. Становище (име, направление, тема, година, къде):
•

•

Любка Камбурова ,Икономика, „Съвременни аспекти на
счетоводната политика на нефинансовите предприятия“,2014
г.УНСС
Борислав
Боянов
,Икономика,“Стандартизацията
на
счетоводството в РБългария“,2014г.УНСС

4.2.2. За доцент:
4.2.2.а. Становище (име, направление, тема, година, къде):
•
•
•
•
•
•

Катя Златарева,2015,научна област „Счетоводна отчетност
,анализ и контрол-счетоводство на предприятието“;УНСС;
Николай Орешаров,2014, научна област „Счетоводна отчетност
,анализ и контрол-счетоводство на предприятието“,УНСС;
Али Вайсел,2014, направление „Икономика /счетоводство и
одит/,ВУЗФ;
Елеонора Станчева,2014, научна област „Счетоводна отчетност
,анализ и контрол-счетоводство на предприятието“, СУ;
Лили Рангелова,2014, научна област „Счетоводна отчетност
,анализ и контрол-счетоводство на предприятието“;УНСС;
Любомир Тодоров,2014, , научна област „Счетоводна отчетност
,анализ и контрол-бизнесанализ“;УНСС;

4.2.3. За професор:
4.2.3.а. Рецензия (име, направление, тема, година, къде):
•

Даниела Фесчиян,2015, Икономика,научна област „Счетоводна
отчетност,анализ и контрол на стопанската дейностсчетоводство на публичния сектор“

4.2.4. Рецензия за дипломна работа, магистърска теза и др. (бройка, къде):
•

9 броя магистърски тези във ВУЗФ;

4.2.5. Публична рецензия на книги, програмни продукти и системи (име, направление,
тема, година, къде):
•

монография на тема „Възможности за развитието на организацията на
нормативната уредба на счетоводството в България за малки и средни
предприятия върху основата на континенталната счетоводна система“,ИК
УНСС,София,2015г.
5

