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Автобиография 
 
 
ЛИЧНИ ДАННИ: 
 
Име:    Ивайло Тончев Маноилов 
Адрес:   гр. Варна; 
Е – mail:   tonchev@ue-varna.bg 
Уеб сайт:   http://ivotonchev.weebly.com/ 
 
ОБРАЗОВАНИЕ : 
2017 – 20182016  Придобита научно-образователна степен „доктор“ по 

докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и 
анализ на стопанската дейност“, направление 
3.8 Икономика. Публичната защита е проведена на 
31 януари 2018 г. във ВСУ „Черноризец Храбър“; 

2007 – 2008  Стопанска академия “Д.А. Ценов” – Свищов. 
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия – 
магистърска степен; 

2003 – 2007  Икономически Университет Варна, специалност 
Счетоводство и контрол – бакалавър; 

 
ПРОФЕСИОНАЛЕН НАУЧЕН И ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ : 
2010 –   Икономически университет Варна Асистент в катедра 

“Счетоводна отчетност“; 
 
НАУЧНА ДЕЙНОСТ И ПУБЛИКАЦИИ: 

МОНОГРАФИИ:  2017 г. дисертационен труд озаглавен „Проблеми при 
отчитането и оценката на биологичните активи и 
селскостопанската продукция“; 

2014 г. автор на глава „Отчитане на биологичните 
активи и селскостопанската продукция“ в учебник 
„Счетоводство“ изд. „Наука и икономика“, за 
студенти в ОКС „Магистър“ специалност 
„Счетоводство и контрол“; 

СТАТИИ:  2016 г. „Справедливата стойност, като подход за 
оценка на биологичните активи и селскостопанската 
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продукция ” списание „Известия“ на Съюза на 
учените–Варна, бр. 2/2016, стр. 45-51; 

 2016 г. „Оценъчните разлики в селското стопанство, 
като резултат от модела на справедливата 
стойност“, списание „Бизнес посоки“, бр. 1, стр. 57-
63; 

 2015 г. „Прилагане на методите за оценка по 
справедлива стойност на биологичните активи и 
селскостопанската продукция“, списание 
„Счетоводна политика“, бр. 11, стр. 4-8; 

ДОКЛАДИ: 12.05.2017 г. участие в VІІІ МЕЖДУНАРОДНА 
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема 
„ИКОНОМИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ-
НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ 
ИЗМЕРЕНИЯ“ с доклад „Проблемни моменти при 
дефиниране обхвата на понятията „селскостопанска 
продукция“ и „биологичен актив““; 

 28.10.2016 г. участие в конференция на тема 
„НАУКАТА В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО – 2016“ 
с доклад „Справедливата стойност, като подход за 
оценка на биологичните активи и селскостопанската 
продукция ”; 

28–29.09.2012 г. участие в конференция на тема 
„КАЧЕСТВО И ПОЛЕЗНОСТ НА СЧЕТОВОДНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ“ при ИУ-Варна с доклад „Вярно и 
честно представяне на информацията за 
биологичните активи и селскостопанската 
продукция в ГФО“; 

01–02.10.2010 г. участие в Международна 
конференция на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА 
ПРЕД СЧЕТОВОДСТВОТО И КОНТРОЛА“ при ИУ-
Варна с доклад „Проблеми свързани със 
съдържанието и приложението на ГФО и доклада за 
дейността. противоречия“. 

 
 


