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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Надежда Иванова Попова-Йосифова 

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

 E-mail : nadia_popowa@ue-varna.bg  

 Уеб-сайт:  http://ue-varna.bg/bg/KatedraPersonalPage.aspx?pid=1087&did=8489 

Профил в Google Scholar: 

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=pG12x1kAAAAJ 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ   
 

 
ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ    
 

04. 2000 г. – 09. 2003 г. Образователна и научна степен “доктор” / Научна комисия 16  
 при ВАК, Протокол № 7  от 27.04.2004 г./ 
Икономически Университет – Варна 

Придобитата степен е по научна специалност 05.02.07 – Счетоводна отчетност, 

контрол и анализ на стопанската дейност 

 

09. 1997 г. – 09. 1998 г. Магистър по Икономика 
Икономически Университет – Варна 

Придобити са специализиращи познания в сферата на счетоводството, 

анализа и контрола на стопанската дейност 

 

09. 1993 г. – 09. 1997 г. 

 

 

 

 

 

09. 1989 г. – 07. 1993 г. 

 

 

 

Икономист - счетоводител 
Икономически Университет – Варна 

Придобита е обща икономическа подготовка, както и професионални знания в 

сферата на счетоводството, анализа и контрола на стопанската дейност 

 

Икономист – счетоводител 

Техникум по икономика “Г. С. Раковски”, гр. Варна 

Придобити са общи икономически познания и специална подготовка в областта 

на счетоводството 

 

2004 г. – до сега Счетоводител 
Самостоятелна практика 
 

Организация на текущия отчетен процес, изготвяне на годишен финансов отчет 

и др. 

mailto:nadia_popowa@ue-varna.bg
http://ue-varna.bg/bg/KatedraPersonalPage.aspx?pid=1087&did=8489
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АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ    

 

 

 

07. 1996 г. – 12. 2000 г. Гл. счетоводител 
Варненска туристическа камара, гр. Варна  

Организация на текущия отчетен процес, изготвяне на годишен финансов 

отчет и др. 

     

 

         10.2018 г. – до сега   

 

 

 

               

 

 

              03.2006 г. – 10.2018 г.  

 

Доцент 

Икономически Университет – Варна, Катедра „Счетоводна отчетност” 
гр. Варна 9000 бул. Княз Борис І № 77 
 
Провеждане на лекционни курсове и семинарни занятия на студенти, участие в 
държавни изпити, осъществяване на научно ръководство на дипломанти и др. 
 
 
Главен асистент 
Икономически Университет – Варна, Катедра „Счетоводна отчетност” 
гр. Варна 9000 бул. Княз Борис І № 77 
 

Провеждане на лекционни курсове и семинарни занятия на студенти, 
рецензиране на дипломни работи, осъществяване на научно ръководство на 
дипломанти и др. 

 

 

02.2005 г. – 03.2006 г. Асистент 
Икономически Университет – Варна, Катедра „Счетоводна отчетност” 
гр. Варна 9000 бул. Княз Борис І № 77 
 

Провеждане на семинарни занятия със студенти 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ   

 

 

 

Преподавани дисциплини 

 
 
 
Икономически Университет – Варна 

▪ Теория на счетоводството /лекции и упражнения/ 

▪ Организация на счетоводството /упражнения/ 

▪ Финансово счетоводство /упражнения/ 

▪ Счетоводство на банките /лекции и упражнения/ 

▪ Счетоводство на бюджетните предприятия /упражнения/ 

▪ Счетоводство на банките и бюджетните предприятия /лекции и упражнения/ 

▪ Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия /лекции и 
упражнения/ 

▪ Счетоводство на капиталовите дружества /упражнения/ 

▪ Спецсеминар /лекции/ 
Висше училище по мениджмънт – Варна 

▪ Счетоводство /лекции и упражнения/ 
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НАУЧНО-

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ   

 

 

Области на научни интереси 
▪ Счетоводство на финансово-кредитни институции /банки, застрахователи, 

пенсионни предприятия, инвестиционни предприятия и др./ 

▪ Прилагане на МСС/МСФО 

▪ Методика на научните изследвания в сферата на счетоводството 

 

 

Публикации  

 

 

 
Дисертация: 
Финасово-счетоводни проблеми на пенсионноосигурителните дружества и 
пенсионните фондове, науч.спец. 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ 
на стопанската дейност, СНС при ВАК, София, 2004 г. 
Научни публикации: 
1. Международни счетоводни стандарти. Норми и практика. КНИГА, София, 
“Издателска къща ПАКС”ООД, 2004 г., в съавторство, с. 598–с. 610.  
2. Прилагане на МСС/МСФО в България: състояние и резултати. МОНОГРАФИЯ – в 
съавторство, Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, 
2013 г., с.235 – 270; с.363 – 371 
3. Прозрачност на информацията в годишните финансови отчети на банките в 
България. МОНОГРАФИЯ, Монографична библиотека „Проф. Цани Калянджиев”, 
изд. „Наука и икономика” – ИУ – Варна, кн. 51, 2018. - 367 с. 
4. Провизиите в счетоводната теория и практика. СТУДИЯ – в съавторство, Годишник 
на ИУ-Варна, том 81/2009 г., с. 286-с.308. 
5. Оповестяване на кредитния риск в годишните финансови отчети на банките в 
България.  СТУДИЯ – в съавторство, Икономика и компютърни науки, Варна: Знание 
и бизнес, т.4, 2018, бр. 2, с. 26 – с. 46 
6. Счетоводно отчитане на някои стопански операции в пенсионноосигурителните 
дружества и пенсионните фондове. СТАТИЯ. Списание ”ИЗВЕСТИЯ НА 
ИКОНОМИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ -ВАРНА”, книга 1, 2003г., стр. 66-77. 
7. Неточности в нормативната уредба на пенсионноосигурителните дружества и 
пенсионните фондове. СТАТИЯ. Списание ”ДАНЪЧНА ПРАКТИКА. Счетоводство. 
Финанси на фирмата”, № 4, 2003г., стр. 37-39. 
8. Несъответствия в нормативната уредба относно капитала и ликвидността на 
пенсионноосигурителните дружества. СТАТИЯ. Списание ”ДАНЪЧНА ПРАКТИКА. 
Счетоводство. Финанси на фирмата”, № 5, 2003г., стр. 33-36. 
9. Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика. СТАТИЯ. сп.”ИЗВЕСТИЯ НА 
ИКОНОМИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ -ВАРНА”, кн. 2, 2007 г., в съавторство, с. 121-с. 
126. 
10. Счетоводно приключване и деклариране на стопанската дейност от бюджетните 
предприятия по ЗКПО за 2008 г. СТАТИЯ. Наръчник на икономиста, №1/2009г., 
Издателство „Плутон-1”-Пловдив, с.41-с.45. 
11. Приложимост на принципа текущо начисляване в счетоводната отчетност на 
предприятията от публичния сектор. СТАТИЯ. сп.”Экономика, социология и право” 
№1-2, Москва, 2012, с.73-74 
12. Годишното счетоводно приключване в бюджетните организации за 2014 г. 
СТАТИЯ. Наръчник на икономиста, №1/2015 г., Издателство „Плутон-1”-Пловдив, с 
61-73 
13.  New expected loss impairment model - a challenge for the banks in Bulgaria, 
Economics and Computer Science. Article. Varna: Knowledge and Business, 2017, 2, p. 61 
– 68 
14.  Концептуална рамка за финансова отчетност – дискусионни въпроси и 
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перспективи. СТАТИЯ. Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов , 
2017, 4, с. 20 – с. 36 
15.  Прозрачност на оповестяванията относно управлението на кредитния риск във 
финансовите отчети на банките. СТАТИЯ. Известия на Съюза на учените - Варна. 
Сер. Икономически науки, 2017, 2, с. 79 – с. 85 
16.  Особености при отчитане на капитала в бюджетните предприятия. СТАТИЯ.  
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, т. 4, 2018, бр. 2, с. 47 – с. 53 
17. Влияние на финансовата отчетност върху оповестяванията за целите на 
банковия надзор.  СТАТИЯ.  Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. 
Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 100 - 106 
18. Организационно-управленски аспекти на допълнителното пенсионно 
осигуряване. ДОКЛАД. Научна конференция на младите научни работници на тема 
“Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация”, Шкорпиловци, 
01.06.2001г. Отпечатан в сборник с доклади, стр. 86-93. 
19. Относно същността и отчитането на пенсионните резерви в 
пенсионноосигурителните дружества. ДОКЛАД. Научна конференция на тема 
“Хармонизация на счетоводството”, Варна, 17-18.05.2002г. Отпечатан в сборник с 
доклади, стр. 94-101. 
20. Пенсионните планове в страни с развита пазарна икономика -  специфични 
особености и счетоводно отчитане при работодателя. ДОКЛАД. Научна конференция 
на младите научни работници на тема “Евроинтеграция и развитие на българската 
икономика”, Шкорпиловци, 07.06.2002г. Отпечатан в сборник с доклади, стр. 74-80. 
21. Проблеми при отчитането на специфичните резерви в пенсионноосигурителните 
дружества и пенсионните фондове. ДОКЛАД. Научна конференция на тема: 
“Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика”, Варна, 11.05.2007 г. Отпечатан 
в сборник с доклади, с. 69- с. 75. 
22. Приложимост на международните счетоводни стандарти за публичния сектор у 
нас ДОКЛАД. Научна конференция на тема: „Предизвикателствата пред 
счетоводството и контрола”, Варна, 01-02.10.2010 г., Отпечатан в сборник с доклади, 
с. 220-с.231. 
23. Счетоводно отчитане и оповестяване на сделките с плащане на базата на акции. 
ДОКЛАД. II МЕЖДУНАРОДНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Тенденции и перспективы развития современного научного знания», г. Москва, 
11.04.2012 г., Науч.-инф. Издат. Центр „Институт стратегических исследований”-
Москва: Изд-во „Спецкнига”, Отпечатан в сборник с доклади, с. 143-147 
24. Информационна полезност на оповестяванията относно справедливата стойност 
във финансовите отчети на банките. ДОКЛАД. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА 
ИКОНОМИКАТА” ИУ-ВАРНА, 10-11 май, 2012 г. Отпечатан в сборник с доклади, 
с.389-395 
25. Прозрачност на оповестяванията относно обезценката на предоставени кредити 
във финансовите отчети на банките. ДОКЛАД. Научна конференция на тема: 
„Качество и полезност на счетоводната информация”, Варна, 28-29/09/2012, 
Отпечатан в сборник с доклади, с. 214 - 224 
26. Обезценката на кредити като управленски инструмент за публичните банки. 
ДОКЛАД. Международной научно-практической конференции „Украина – Болгария – 
Европейский союз: современное состояние и перспективы”, Варна, 17/09/2013, 
Отпечатан в сборник с доклади, с. 397 – 402 
27. Перспективи пред счетоводната отчетност на застрахователните предприятия. 
ДОКЛАД. Юбилейна международна научнопрактическа конференция „Финансите и 
стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи, СА“Д. А. Ценов“ – гр. 
Свищов, 25-26/10/2013, Отпечатан в сборник с доклади, с. 207 - 211 
28. Оповестяване на застрахователния риск във финансовите отчети на 
застрахователните предприятия. ДОКЛАД. Девета международна научна 
конференция на младите учени „Икономиката на България в променяща се 
политическа, социална и икономическа среда“, УНСС – гр. София, 04/11/2013, /под 
печат/ 
29. Счетоводно третиране на предплатените карти като вид иновативен банков 
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продукт. ДОКЛАД. Десета международна научно-приложна конференция „Икономика 
и мениджмънт на иновациите – съвременни теории и практики”, Варна, 02-
05/07/2014, Отпечатан в сборник с доклади, с. 238 – 243 
30. Студентската научна дейност – като елемент на обучението по специалност 
“Счетоводство и контрол”, ДОКЛАД, Научно-практическа конференция на тема: 
“ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО СЧЕТОВОДСТВО, АНАЛИЗ И КОНТРОЛ”, 
Варна, 12-13 септември, 2014 г. Отпечатан в сборник с доклади, с. 264 - 273 
31. Применимость МСФО 13 “Оценка по справедливой стоимости” в отчетности 
публичных банков Болгарии, ДОКЛАД. III Международна научна конференция 
УКРАЙНА – БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВИ, 16 септември 2014 г. Отпечатан в сборник с доклади, с. 306-310 
32. Финансова отчетност относно застрахователните договори – перспективи и 
бъдещи проблеми, ДОКЛАД, Международна научна конференция на тема 
„Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални 
измерения“, 15/05/2015, Варна, Отпечатан в сборник с доклади, том ІІ, с. 208-213 
33. Новости в счетоводната отчетност на бюджетните организации, ДОКЛАД, Научна 
конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човешките 
ресурси и знанието“, 12-14/06/2015, Бургас, Отпечатан в сборник с доклади, том І, с. 
504-510 
34.  Оповестяване на оценъчната несигурност във финансовите отчети на банките,  
ДОКЛАД, Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални 
измерения (ИПС-2017): Сб. с докл. от VIII межд. науч. конф., Варна: Наука и 
икономика, 2017, с. 436 – с. 442 
35.  Качествени характеристики на полезната финансова информация,  ДОКЛАД, 
Ролята на правото в съвременната икономика: Сборник доклади от национална 
научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 153 – с. 163 
Учебни публикации: 
І. Учебници: 
1. Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните предприятия, 
Варна, ИК ”Геа-принт”, първо издание - 2007 г., съавторство, с. 211 – с. 299. 
2. Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните предприятия, 
Варна, ИК ”Геа-принт”, второ допълнено и преработено издание - 2011 г., 
съавторство, с. 236 – с. 329. 
3. Счетоводство, ИК Геа-принт, първо издание - 2008 г., в съавторство, с.152-с.156, 
с.163-с.188, с.258-с.259, с.261-с.266, с. 270-с.272. /Освен на хартиен носител, 
учебникът е издаден и в електронен вариант/ 
4. Счетоводство на банките, „Техноинженеринг АВС”ООД – Варна, 2010 г., в 
съавторство, с.121-с.149, с.160-с.169. 
5. Бюджетно счетоводство, Варна, ИК ”Геа-принт”, първо издание - 2015 г., в 
съавторство, с.170-177, с.242-264, с.310-316 
ІІ. Учебни пособия: 
1. Сборник от задачи по бюджетно счетоводство, Варна, ИК ”Геа-принт”, първо 
издание - 2005 г., в съавторство, с. 34–с. 50. 
2. Сборник от задачи и тестове по счетоводство на банките, Варна, “АКТИВ – К”ООД, 
първо издание - 2005 г., в съавторство, с. 4–с. 9, с. 13–с. 18, с. 67–с.75, с. 99–с. 103. 
3. Сборник от задачи и тестове по организация и техника на счетоводството, Варна, 
ИК ”Геа-принт”, първо издание - 2006 г., в съавторство, с. 83- с. 94. 
4. Сборник от задачи и тестове по бюджетно счетоводство, Варна, ИК ”Геа-принт”, 
второ допълнено и преработено издание - 2006 г., в съавторство, с. 34–с. 50, с. 66-с. 
74. 
5. Сборник от задачи и тестове по теория на счетоводството, Варна, ИК ”Геа-принт”, 
първо издание - 2006 г., в съавторство, с. 57-с. 65, с. 105- с. 109, с. 151- с. 155. 
6. Сборник от задачи и тестове по счетоводство на банките, Варна, “АКТИВ – К”ООД, 
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Участие в научни проекти  

▪ Прилагане на МСС/МСФО в България: състояние и резултати, ръководител проф.д-
р Ф.Филипова, приключил 2013 г. 

 

Майчин език Български език 
  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  
Участие в 
разговор  

Самостоятелно 
устно 

изложение  
 

Английски език B2  B2 B2 B2 B2 

Руски език B1  B1 B1 B1 B1 


