
Р Е З Ю М Е Т А 

на представените за рецензиране научни трудове, които  

не повтарят представените за придобиване на ОНС „доктор” 

от гл. ас. д-р Диана Тонева Крумова, 

кандидат по конкурс за академична длъжност „доцент” на СА „Д. А. 

Ценов”, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 

„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 

(счетоводство)” за нуждите на катедра  

„Счетоводна отчетност” 

 

1. Монографии 

1.1. Крумова, Д. Актуални въпроси на организацията и технологията 

на счетоводството в малките предприятия. // Б и б л и о т е к а „Стопански 

свят”, бр. 130, ISSN 1310-2737. Свищов, АИ „Ценов”, 2016, с. 1-210.  

Резюме: 

В съобщението на Европейската комисия, озаглавено „Мисли първо 

за малките!“ „Small Business Act“ за Европа“, прието през юни 2008 г. и 

преразгледано през февруари 2011 г., се признава централната роля, която 

изпълняват малките и средните предприятия (МСП) в икономиката на 

Европейския съюз. Целта е да се подобри цялостният подход към 

предприемачеството и принципът „мисли първо за малките“ да залегне във 

формулирането на европейската политика. На този принцип се основава и 

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 

2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните 

финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия. 

Правилата и изискванията на Директивата се транспонират в законо-

вите и подзаконовите актове на държавите-членки в определен срок. 

Приемането на нов Закон за счетоводството и изменени и допълнени 

Национални счетоводни стандарти от 1 януари 2016 г. е свързано с въвеж-

дане в националното счетоводно законодателство на изискванията на 

Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Основната 

цел на промените в новото счетоводно законодателство за 2016 г. е 

осигуряването на облекчения за малките предприятия. 

Целта на настоящата разработка е да се направи критичен анализ на 

организацията на счетоводството в малките предприятия при ръчна 
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обработка на информацията, като се посочат възможностите за моделиране 

на едностранното и двустранното счетоводно записване и се очертаят 

предимствата на технологията на автоматизирано двустранно и едно-

странно счетоводно записване в малките предприятия. 

Обект на изследване е счетоводството на малките предприятия при 

ръчна и автоматизирана обработка на информацията. В категорията малки 

предприятия се отнасят еднолични търговци с нетни приходи от продажби 

до 50 000 лв. и такива с нетни приходи до 200 000 лв., микропредприятия и 

малки предприятия по смисъла на новия счетоводен закон, за които са 

предвидени облекчения при текущото счетоводно отчитане, изготвянето и 

публикуването на финансовите отчети. 

Предмет на изследване са проблемите на организацията на счето-

водството в малките предприятия, възможностите за моделиране на едно-

странното и двустранното счетоводно записване, както и основните 

положения и предимства на технологията на автоматизирано двустранно и 

едностранно счетоводно записване в малките предприятия. 

 

1.2. Крумова, Д. и др. Практико-приложни аспекти на счетовод-

ството в условията на съвременните изменения на световната икономика в 

България и Русия. /М. Дочев, Г. Баташки, А. Атанасов, Р. Симеонова, Г. 

Иванова-Кузманова, И. Андреев, Г. Чиприянова, Р. Михайлова, В. Вечев, 

Р. Данчева, Г. Георгиева, М. Тодоров, Р. Димитров, А. И. Белоусов, Г. В. 

Михайлова, Т. В. Захарова, С. В. Камьiсовская, Е. А. Шелухина. Свищов, 

АИ „Ценов”, 2015, ISBN 978-954-23-1056-3, 296 с. 

Авторово участие по конкурса: с. 66-73. 

Резюме на § 1.7. Счетоводно отчитане на финансиранията от Евро-

пейските фондове: 

Във връзка с отчитане на получаването и изразходването на средст-

вата от европейските фондове възникват две основни групи въпроси: 

 Промени в индивидуалния сметкоплан на предприятието. Към 

сметка Финансиране за дълготрайни активи и сметка Финансиране на 

текущата дейност може да се открие аналитична сметка Финансиране от 

европейските фондове. Специална сметка може да се включи в група 

Приходи за бъдещи периоди и финансирания. В група Разходи за 

дейността е полезно да се въведе счетоводна сметка с трицифрен номер, 

напр. сметка Разходи по проекти със средства от европейски фондове. 
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 Промени в счетоводната политика при изготвяне и представяне на 

финансовите отчети. Възприема се приходният, а не капиталовият подход 

при отчитане на финансиранията от европейските фондове. Финансира-

нето се представя като отсрочен приход, който се признава като текущ 

през полезния живот на актива пропорционално на начислените амортиза-

ции. Другият метод предвижда финансирането да се намалява до достигане 

балансовата стойност на актива. 

 

1.3. Крумова, Д. и др. Развитие на счетоводството в България и 

Русия в условията на икономическа глобализация. /М. Дочев, Г. Баташки, 

Р. Кръстева-Христова, С. Александров, А. Атанасов, Ц. Цветков, Г. 

Георгиева, Г. Иванова-Кузманова, М. Тодоров, Р. Данчева, Т. Тодоров, В. 

Вечев, Д. Ималова, Б. Божилов, И. Андреев, Г. Чиприянова, Р. Симеонова, 

Р. Михайлова, В. Гетман, Л. Катанеева, И. Сафонова, Н. Рожкова, Г. 

Чернецкая, С. Харченко, Е. Ефремова, Л. Сотникова, В. Сиднева, О. 

Рожнова, И. Осипова, Г. Алексеева, Х. Нурмухамедова, Н. Новикова , Е. 

Середюк, К. Артамонова, О. Родионова, М. Арчакова, Н. Голишева, Л. 

Мельникова, Е. Домбровская, Н. Парасоцкая, И. Юрасова, Л. Герасимов, 

У. Блинова, Р. Амирова. Свищов, АИ „Ценов”, 2015, ISBN 978-954-23-

1036-5, 372 с. 

Авторово участие по конкурса: с. 49-62. 

Резюме на § 2.3. Счетоводни аспекти на преобразуването на пред-

приятия: 

Преобразуване на предприятия чрез преустройство, реорганизиране, 

реконструиране може да се извърши в следните форми: вливане, сливане, 

разделяне, отделяне. За отразяване преобразуването на предприятия се 

използва временна разчетна сметка от група 49 Разни дебитори и 

кредитори, наречена примерно Разчети по преобразуване, с помощта на 

която се осчетоводяват предадените и приети активи, пасиви и собствен 

капитал. В този случай следва да се съставят съответните счетоводни 

статии в преобразуващото предприятие, както и в приемащите и ново-

учредените предприятия, след което се изготвят встъпителните баланси на 

новоучредените предприятия и балансите на приемащите предприятия. 
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1.4. Крумова, Д. и др. Современные модели бухгалтерского учета в 

России и Болгарии (Съвременни модели на счетоводната отчетност в Русия 

и България). /М. Эскиндаров, В. Гетман, С. Поленова, Х. Нурмухамедова, 

О. Рожнова, В. Терехова, Н. Рожкова, У. Блинова, Ю. Щербинина, И. 

Юрасова, И. Бахолдина, С. Гришкина, Т. Мезенцева, М. Ужахова, И. 

Осипова, Г. Алексеева, Л. Герасимова, Г. Чернецкая, Т. Неселовская, Н. 

Голишева, Е. Ефремова, Н. Парасоцкая, К. Артамонова, В. Сиднева, Е. 

Милруд, Н. Новикова, И. Сафонова, Р. Амирова, Н. Врубльовсский, В. 

Керимов, В. Смирнов, Е. Гусева, С. Цей, Н. Миславская, В. Меразчиев, А. 

Атанасов, Г. Баташки, В. Божков, М. Дочев, Г. Иванова-Кузманова, С. 

Георгиева, Р. Симеонова, Д. Ималова, М. Чиприянов, Г. Чиприянова, И. 

Андреев, В. Вечев, К. Йоновски, Т. Кънева, Р. Кръстева-Христова, Р. 

Михайлова, Ц. Цветков, Т. Тодоров, В. Деков. Москва, ООП Финансового 

университета, 2011, ISBN 978-5-7942-0773-6, 367 с. 

Авторово участие по конкурса: с. 257-269. 

Резюме на § 1.9. Новые подходы при составлении финансовой 

отчетности общего назначения (Нови моменти при изготвянето на 

финансови отчети с общо предназначение):  

Предприятията в Република България изготвят и представят своите 

финансови отчети за периодите, започващи на и след 1 януари 2009 г. в 

съответствие с последните изменения и допълнения на действащия Закон 

за счетоводството, в сила от началото на 2002 г., Националните стандарти 

за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с 

Постановление № 46 на МС от 21 март 2005 г., изменени и допълнени с 

Постановление № 251 на МС от 17 октомври 2007 г., в сила от 1 януари 

2008 г. и приетия с Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Европейската комисия 

от 17 декември 2008 г. нов МСС 1 Представяне на финансови отчети, в 

сила от 1 януари 2009 г. 

 

1.5. Крумова, Д. и др. Проблемы бухгалтерского учета в России и 

Болгарии (Проблеми на счетоводството в Русия и България). /В. 

Александров, С. Александров, Г. Алексеева, Е. Апанасенко, А. Атанасов, 

Г. Баташки, У. Блинова, Б. Божилов, В. Божков, Н. Врубльовсский, С. 

Георгиева, В. Гетман, Н. Голишева, Е. Гусева, Д. Дамянов, М. Димитров, 

Н. Иванов, Г. Иванова-Кузманова, Г. Илиев, К. Йоновски, Й. Йотова, В. 

Керимов, Р. Кръстева-Христова, Т. Кънева, Р. Маринова, В. Меразчиев, Н. 
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Миславская, М. Дочев, Р. Михайлова, Т. Неселовская, Н. Новикова, И. 

Осипова, Н. Парасоцкая, Л. Петров, С. Поленова, Р. Симеонова, В. 

Терехова, Н. Ухтеева, Ц. Цветков, Г. Чернецкая. Москва, ПМБ 

Финакадемия, ISBN 978-5-7942-0564-0, 2008, 391 с.  

Авторово участие по конкурса: с. 243-251. 

Резюме на § 4.1.4. Новые подходы к бухгалтерской трактовке биз-

нес-комбинаций (Новите моменти при счетоводното третиране на бизнес 

комбинациите): 

По смисъла на новия МСФО 3 Бизнес комбинации не се прави 

разграничение между бизнес комбинация „придобиване” и бизнес комби-

нация „обединяване на интереси”. Всички бизнес комбинации се свеждат 

единствено до придобивания. Възприема се единен метод за счетоводно 

отчитане на тези бизнес комбинации – методът на покупката. Методът 

сливане на дяловете се забранява. В МСФО 3 се възприема ново третиране 

и на търговската репутация, която възниква в резултат на бизнес 

комбинацията. От датата на придобиване се признава само положител-

ната репутация, която не се амортизира, а се тества за обезценка най-

малко веднъж годишно. Не се отразява по счетоводен път отрицателната 

репутация, след повторно оценяване тя се отнася във финансовия резултат. 

 

2. Академични учебници 

2.1. Крумова, Д. и др. Финансово счетоводство. /В. Божков, Р. 

Симеонова, Ц. Цветков. Свищов, АИ „Ценов”, 2017, ISBN 978-954-23-

1318-2, 283 с. 

Авторово участие по конкурса: 21 с. (с. 195-215). 

Резюме на тема 6. Отчитане на приходите:  

Изложението обхваща: въведение в учебната тема, съдържание на 

учебната тема, което включва следните основни въпроси: Характеристика 

на приходите като обект на счетоводството; Организация на синтетичното 

и аналитичното отчитане на приходите; Отчитане на текущите приходи от 

дейността; Отчитане на текущите финансови приходи; Отчитане на 

приходите за бъдещи периоди и финансиранията; препоръчана допълни-

телна литература, ключови думи и понятия, въпроси за самопроверка, 

въпроси за дискусия, резюме на темата. 
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2.2. Крумова, Д. и др. Счетоводство на нефинансовите иконо-

мически групи. /Г. Иванова-Кузманова. Свищов, АИ „Ценов”, 2016, ISBN 

978-954-23-1147-8, 166 с.  

Авторово участие по конкурса: 92 с. (с. 75-166). 

Резюме на теми V., VІ., VІІ. и VІІІ: 

Теми V. Отчитане на бизнес комбинациите, VІ. Основи на консоли-

дацията на финансовите отчети, VІІ. Консолидационна процедура – етапи 

и техники и VІІІ. Консолидиран финансов отчет на нефинансовата иконо-

мическа група включват: въведение в учебната тема, съдържание на 

учебната тема, препоръчана допълнителна литература, ключови думи и 

понятия, въпроси за самопроверка, въпроси за дискусия, резюме на темата. 

 

2.3. Крумова, Д. и др. Счетоводство. /Г. Илиев, Г. Иванова-

Кузманова, Р. Кръстева-Христова, Р. Михайлова, К. Йоновски, Т. Тодоров. 

В. Търново, Абагар, 2013, ISBN 978-619-168-020-7, 728 с. 

Авторово участие по конкурса: 46 с. (с. 603-648). 

Резюме на гл. XI, т.т. 4.3, 4.4 и 4.5: 

Глава ХІ. Счетоводно отчитане на разходите и калкулиране факти-

ческата себестойност на продуктите на труда включва точките: 

4.3. Методи за непериодично калкулиране. Попоръчков метод 

4.4. Еднофазен (прост) метод на калкулиране 

4.5. Попреработков метод на калкулиране 

4.5.1. Полуфабрикатен вариант на попреработковия метод 

4.5.2. Безполуфабрикатен вариант на попреработковия метод 

 

2.4. Крумова, Д и др. Управленско счетоводство. /Г. Илиев, Е. 

Аверкович, Р. Симеонова, С. Александров, Г. Иванова-Кузманова, Р. 

Михайлова, Р. Кръстева-Христова. // Б и б л и о т е к а „Образование и 

наука”, бр. 9, ISSN 1314-4804. Свищов, АИ „Ценов”, 2012, ISBN 978-954-

23-0733-4, 435 с. 

Авторово участие по конкурса: 43 с. (с. 273-294; 323-343). 

Резюме на гл. ІІІ, т. 3.5.; 3.6.; 3.9.: 

Глава ІІІ. Калкулиране фактическата себестойност на продуктите на 

труда включва точките: 

3.5. Еднофазен (прост) метод на калкулиране 
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3.6. Калкулиране в аграрния сектор при наличие на един основен 

продукт с или без допълнителна продукция 

3.9. Попреработков метод на калкулиране 

3.9.1. Полуфабрикатен вариант на попреработковия метод 

3.9.2. Безполуфабрикатен вариант на попреработковия метод 

 

2.5. Крумова, Д. Търговска кореспонденция. Кореспонденция в 

среда на Microsoft Office и комуникиране по Internet. /И. Петров. Свищов, 

АИ „Ценов”, 2002, ISBN 954-23-0110-3, 366 с. 

Авторово участие по конкурса: 148 с. (с. 143-166; 167-208; 212-219; 

231-294; 346-352; 354-355; 363). 

Резюме на глави 6, 7, 8, 9 и Приложение: 

Глава 6. Циркулярни писма включва: Същност и сфери на прилагане, 

Етапи на компютърната технология, Подготовка на Главен документ, 

Подготовка на Документ с данни, Създаване на циркулярни писма и 

Отпечатване на пликове за писма. 

Глава 7. Търговски документи обхваща: Запитване, Оферта, Поръч-

ка, Договор, Рекламация, Искова молба. 

Глава 8. Общоадминистративни документи е представена от: Моти-

вационно писмо и Автобиография. 

Глава 9. Кореспонденция с чуждестранни партньори включва: Тър-

говски писма на английски език, Търговски писма на руски език, Търгов-

ски писма на френски език, Търговски писма на немски език, Търговски 

писма на италиански език, Търговски писма на испански език. 

Приложения: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 20. 

 

3. Учебни материали (учебни помагала) 

3.1. Крумова, Д. и др. Финансово счетоводство (сборник от решени 

и нерешени задачи и казуси). /М. Дочев, Д. Дамянов, В. Божков, Р. 

Симеонова, Р. Михайлова, Г. Чиприянова, Ц. Цветков, Р. Данчева. В. 

Търново, Фабер, 2014, ISBN 978-619-00-0120-1, 276 с.  

Авторово участие по конкурса: 55 с. (с. 40-86; 240-243; 264-267). 

Резюме: 

Глава втора. Отчитане на дълготрайните (дългосрочните) активи 

(с. 40-86) включва решени и нерешени задачи (№ 2.1-2.13) и казуси (№ 2.1-

2.22). 
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На с. 240-243 се намира обобщаваща задача № 6, а на с. 264-267 – 

задачи за контролна работа №№ 7 и 8.  

 

3.2. Крумова, Д. и др. Управленско счетоводство. Сборник от 

задачи, тестове и казуси. /Е. Аверкович, Г. Илиев, Р. Симеонова, С. 

Александров, Г. Иванова-Кузманова, С. Георгиева, Р. Михайлова, Р. 

Кръстева-Христова. В. Търново, Фабер, 2008, ISBN 978-954-775-975-6, 

348 с. 

Авторово участие по конкурса: 70 с. (с. 40-41; 45-46; 50-51; 55-57; 

58-59; 61-62; 66-68; 85-92; 105-106; 117-118; 119-121; 178-180; 187-188; 

198-199; 210-212; 215-216; 219-224; 238-247; 250-252; 254-264; 266-268; 

272-275; 294-297; 298-299; 342-346). 

Резюме: 

Участието на автора включва решени и нерешени задачи №№ 4, 8, 

13, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 33, 40, 42, 64, 66, 73, 79, 81, 92, 94, 96, 98, 101, 106, 

107, 108, обобщаваща задача № 117 и казуси №№ 1, 13, 14. 

 

3.3. Крумова, Д. и др. Управленско счетоводство. Сборник от задачи 

и тестове. /Е. Аверкович, Г. Илиев, С. Александров, Р. Симеонова, Г. 

Иванова-Кузманова, Р. Михайлова. Свищов, АИ „Ценов”, 2004, ISBN 954-

23-0168-5, 175 с. 

Авторово участие по конкурса: 25 с. (с. 25-26; 29-30; 35-36; 39-40; 

41-42; 43-44; 47-48; 52-53; 60-61; 62-64; 89-90; 92-93; 96-97; 99-100; 102-

103; 120-122; 130-132; 138-142; 170-173). 

Резюме: 

Участието на автора включва нерешени задачи №№ 4, 8, 13, 18, 20, 

22, 24, 28, 32, 40, 42, 61, 63, 67, 69, 72, 90, 93, 96, 99, 100, 101 и обобща-

ваща задача № 109 

 

3.4. Крумова, Д. и др. Финансово счетоводство (сборник от задачи). 

/Д. Дамянов, В. Божков, Р. Симеонова, Р. Михайлова, К. Йоновски, С. 

Георгиева, Ц. Цветков. Свищов, АИ „Ценов”, 2002, ISBN 954-23-0116-2, 

207 с. 

Авторово участие по конкурса: 58 с. (с. 10-19; 43-62; 100-105; 123-

124; 134-138; 154-156; 166-167; 192-197; 204-206.). 

Резюме: 
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Участието на автора включва нерешени задачи №№ 8-15; 43-54; 86-

89; 110; 119-123; 142; 151; обобщаваща задача № 5; задачи за контролна 

работа №№ 5 и 6. 

 

4. Студии 

4.1. Крумова, Д. Информационно осигуряване на бизнесоценката 

при приватизация. // Ю б и л е е н  алманах : Научни изследвания ’96. Т. 2 

Счетоводство. Свищов, АИ „Ценов”, 1996, с. 108-131, 24 с.  

Резюме: 

Наред с предварителния анализ и анализа на правното състояние 

основна предпоставка за успешна приватизация е изграждането на научно-

обоснована система за оценка на предприятията. Професионалната бизнес-

оценка включва определяне на настоящите и бъдещи печалби за притежа-

телите на цяло предприятие или част от него. Системата на счетоводството 

е основна информационна база на оценката. Бизнесоценяването на дадено 

предприятие е свързано с набирането на техникоикономическа, финан-

сово-счетоводна и пазарна информация за миналото, сегашното състояние 

и бъдещите възможности на оценявания обект, и започва с анализ на 

неговите счетоводни отчети. Те представляват „финансовото лице” на 

предприятието и могат да се използват като основа за извършване на 

определени предвиждания за неговата бъдеща дейност и доходност. 

На базата на нормализираните счетоводни отчети се извеждат 

финансовите съотношения за ликвидност, платежоспособност, обръщае-

мост на активите, рентабилност и др. Извършва се хоризонтален и вертика-

лен анализ на финансовото състояние на оценяваното предприятие и могат 

да се прогнозират някои финансови показатели за бъдещия период. Едно-

временно с анализа на миналото състояние на действащото предприятие е 

целесъобразно да се прогнозира и неговото бъдещо развитие. Задължи-

телен елемент на бизнесоценяването е разработването на бизнес план за 

развитието на предприятието и финансова оценка на този план чрез т. нар. 

планови (проформа) финансови бюджети. Те имат същата форма и съдър-

жание като счетоводните отчети, но се отнасят за бъдещи периоди. 

 

4.2. Крумова, Д. и др. Предизвикателства пред новото счетоводно 

законодателство. /Р. Симеонова, Р. Михайлова. // А л м а н а х  научни 
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изследвания. Свищов, АИ „Ценов”, 2017, бр. 24, ISSN 1312-3815, с. 149-

178, 30 с. 

Авторово участие по конкурса: с. 172-177.  

Резюме на т. 3. СС 42 Прилагане за първи път на Националните 

счетоводни стандарти – коментар на изискванията и насоки за прилагане 

(с. 172-177): 

Новият СС 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни 

стандарти е без аналог в националната счетоводна практика и е предизви-

кателство пред голяма част от предприятията в страната. Те са изправени 

пред необходимостта да направят важен избор на приложимата от тях 

счетоводна база. 

Насоките за прилагане на СС 42 Прилагане за първи път на Нацио-

налните счетоводни стандарти могат да се изследват в две направления – 

по отношение на предприятията, които могат да го прилагат и по отно-

шение на датата на преминаване към Националните счетоводни стандарти. 

Съществува важно изискване на Закона за счетоводството в първото нап-

равление, на което следва да се обърне необходимото внимание. Пред-

приятията, които ще се възползват от еднократното преминаване към при-

лагане на НСС по реда на новия ЗСч, никога повече не могат да променят 

счетоводната база за съставяне на финансовите си отчети. 

 

4.3. Крумова, Д. и др. Възможности за подобряване усвояването на 

европейски средства чрез усъвършенстване на отчетността и вътрешния 

контрол. /К. Крумов, С. Костова, И. Ефтимова. // А л м а н а х  научни 

изследвания. Свищов, АИ „Ценов”, 2016, бр. 23, ISSN 1312-3815, с. 178-

208, 31 с.  

Авторово участие по конкурса: с. 187-193.  

Резюме на т. 2. Счетоводно отчитане на предоставените безвъзмезд-

ни средства от европейските фондове: 

В областта на вътрешната нормативна база на предприятието се 

налагат адекватни промени в счетоводната политика, индивидуалния 

сметкоплан, нормативните актове за документооборота, за отчитане на 

касовите операции, за организация на работната заплата, за извършване на 

инвентаризациите и др. 

Във връзка с изискването за водене на самостоятелна счетоводна 

отчетност при получаване и изразходване на средствата от европейските 
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фондове е подходящо да се обособи отделна група от счетоводни сметки 

(синтетични или аналитични), за отчитане на средствата от Европейския 

съюз, наречена Сметки за средства от Европейския съюз. 

Относно подходите, които са възможни за отчитане на получената 

безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове може да се каже, 

че брутният подход, при който финансирането се отчита като приходи за 

бъдещи периоди, е по-подходящ, тъй като е по-ясен и осигурява по-

подробна информация относно разходите за амортизация и приходите от 

финансирания. 

 

4.4. Крумова, Д. и др. Правни, отчетни и контролни аспекти на 

обществените поръчки в публичния сектор. /К. Крумов, П. Димитров, И. 

Ефтимова. // А л м а н а х  научни изследвания. Свищов, АИ „Ценов”, 2014, 

бр. 21, ISSN 1312-3815, с. 207-236, 30 с. 

Авторово участие по конкурса: с. 214-221.  

Резюме на т. 2. Отчетни аспекти на обществените поръчки в публич-

ния сектор и т. 14, 15 от изводите и предложенията: 

Основната цел при организацията на счетоводството във връзка с 

отчитане изпълнението на обществените поръчки е пълното отразяване на 

двустранните задължения и тяхното регулярно изпълнение, както и обек-

тивното, точно и вярно отчитане на извършените разходи при изпълнение 

на възложените и поети обществени поръчки, пряко или косвено свързани 

с придобиване на дълготрайни и краткотрайни активи или разнородни 

услуги. В зависимост от характера и клаузите на договора възложителят и 

изпълнителят организират отчитането на обществените поръчки, независи-

мо от тяхната стойност (под или над установените прагове). 

В закона за обществените поръчки не е регламентирано достатъчно 

подробно, в кои случаи възложителят следва да върне внесените гаранции 

за участие и за изпълнение на кандидата, участника или изпълнителя, 

както и в кои случаи да ги задържи. Влизането в сила от 1 януари 2014 г. 

на Закона за публичните финанси също налага да се извършат промени в 

сметкоплана на предприятията от публичния сектор.  

 

4.5. Крумова, Д. и др. Механизми за регулиране и одит при 

усвояването на средства от европейските фондове и програми. /К. Крумов, 
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П. Димитров, С. Костова. // А л м а н а х  научни изследвания. Свищов, АИ 

„Ценов”, 2013, бр. 19, ISSN 1312-3815, с. 296-326, 31 с.  

Авторово участие по конкурса: с. 316-323.  

Резюме на т. 4. Отчитане на разходите по европейските фондове и 

програми: 

Правилата за отчитане на получаването и изразходването на безвъз-

мездни средства от бенефициентите се определят в приложимите счетовод-

ни стандарти: МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездните сред-

ства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ и 

СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на 

правителствена помощ. 

За организиране на отчетния процес, свързан с безвъзмездни сред-

ства, предоставени по ОП, съфинансирани от европейските фондове, могат 

да се използват следните счетоводни сметки: Други разчети с бюджета и 

с ведомства, Приходи от финансирания, Финансиране за дълготрайни 

активи, Финансиране за текущата дейност, с подходящо аналитично 

отчитане към тях. Възможно е да се въведе самостоятелна сметка, по която 

да се набират всички разходи, свързани с конкретния проект – Разходи за 

изпълнение на проект със средства от европейски фондове. 

Безвъзмездните средства следва да се отчитат по еднакъв начин, 

независимо дали са получени като парични средства, непарични активи 

или намаление на задължения към държавата. 

 

5. Научни статии 

5.1. Krumova, D. Problems in accounting procurement (Проблеми при 

счетоводното отчитане на обществените поръчки). // С о в р е м е н н ы е  

проблемы методологии и организации бухгалтерского учета, экономи-

ческого анализа и аудита в условиях перехода на МСФО и МСА : Сборник 

научных статей VI Международной научно-практической конференции 

студентов, молодых ученых и преподавателей – Ставрополь, 2014 г., 

p. 155-159, 5 с. 

Резюме: 

Целта на настоящата разработка е да се изследват някои проблеми 

свързани със счетоводното отчитане на обществените поръчки в контекста 

на промените в Закона за обществените поръчки от 15 февруари 2013 г. 

като се акцентира на: организацията на счетоводното отчитане по повод 

внасяне и връщане на гаранциите за участие и за изпълнение както от 
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страна на кандидата, участника или изпълнителя, така и от възложителя на 

обществената поръчка; счетоводните записвания за отчитане на обществе-

ните поръчки при възложителя; счетоводните записвания при изпълнителя 

на обществените поръчки. 

 

5.2. Krumova, D. Problems of the Account of the Financings (Проблеми 

при отчитане на финансиранията). // Н а у к о в i  дослiдження в сферi 

бухгалтерського облiку, контролю та аналiзу: теоретико-практичне 

значення i напрями подальшого развитку. Тези та текста виступiв VІ-оï 

Мiжнародноï науковоï конференцiï. Житомир, 18-19 октомври 2007. 

ЖДТУ, ISBN 978-966-683-138-8, p. 90-94, 5 с. 

Резюме: 

В разработката се изследват същността на финансиранията, тяхното 

класифициране по различни признаци и подходите за отчитането им – 

приходен и капиталов. Разработени са варианти за счетоводно отчитане на 

финансиранията, свързани с активи и финансиранията, свързани с приходи 

в зависимост от възприетите подходи и методи за отчитане и тяхното 

представяне във финансовите отчети. Обект на изследване също е 

отчитането на преотстъпените данъци, опростените данъци, опростените 

заеми и финансиранията под формата на биологични активи, което се 

извършва по реда на приложимите счетоводни стандарти. 

 

5.3. Крумова, Д. Проблеми постприватизацiйного аудиту в Респуб-

лiцi Болгарiя. (Проблеми на следприватизационния одит в Република 

България). // В i с н и к  Житомирського державного технологiчного 

унiверситету, 2003, бр. 2, ISSN 1728-4236, с. 214-216, 3 с. 

Резюме: 

Следприватизационният одит се изследва поради неговото важно 

значение за осъществяване на приватизационната сделка. Обосновава се 

необходимостта от създаване на специален контролен орган за извършване 

на следприватизационен одит, какъвто може да бъде Агенцията за след-

приватизационен контрол, която да следи за спазване на правата и 

задълженията на страните по договора и най-вече спазване на поетите 

задължения от инвеститора. Приватизационните сделки са особен обект и 

на независимия финансов одит. Извършва се одиторски контрол върху 

приватизационните сделки чрез проверки в точно определени насоки и по 
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конкретни обекти както в приватизираното предприятие, така и при 

инвеститора (купувача).  

 

5.4. Крумова, Д. Финансово-бухгалтерский анализ денежных пото-

ков. (Финансово-счетоводен анализ на паричните потоци). // Н а у к о в i  

записки : Збiрник наукових праць кафедри економiчного аналiзу – 

Тернопiль, 2001 г., Випуск 10, Частина 1. Економiчна думка, ISBN 966-

654-007-X, с. 103-106, 4 с. 

Резюме: 

Вниманието е насочено към изясняване на същността и видовете 

парични потоци, а също и методите за определяне на паричния поток след 

данъците. Обосновава се полезността на Отчета за паричния поток за 

нуждите на мениджмънта, инвеститорите и кредиторите при оценка на 

ликвидността, дивидентната политика, инвестиционните проекти и 

източници за финансиране. Чрез отнасянето на паричния поток към 

различни абсолютни показатели от базисните счетоводни отчети се 

изчисляват някои относителни показатели за финансовото състояние на 

предприятието: динамичен фактор на финансова задлъжнялост, доходност 

на паричния поток, потенциал за разпределение на дивидентите, потенциал 

за самофинансиране. Предложените измерители позволяват да се следи 

непрекъснато „финансовото здраве” на предприятието. 

 

5.5. Крумова, Д. Механизми за регулиране и одит при усвояването 

на средства от европейските фондове и програми. /К. Крумов, П. 

Димитров, С. Костова. // Д и а л о г. Извънреден тематичен брой ІI, 

декември, 2013, ISSN 1311-9206, с. 52-61, 10 с. 

Авторово участие по конкурса: с. 57-59. 

Резюме на т. 3. Отчитане на разходите по европейските фондове и 

програми: 

В тази точка от статията вниманието се насочва към основните 

принципи, които следва да се спазват при текущото отчитане на безвъз-

мездните средства предоставени от европейските фондове. Получените 

безвъзмездни средства по програми и фондове на ЕС се третират като 

безвъзмездна финансова помощ срещу спазване в миналото или в бъдеще 

на определени условия по отношение на оперативната дейност на 

бенефициента.  
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Предлагат се три модела за организиране на аналитичното отчитане 

към специално обособената сметка Разходи за изпълнение на проекти със 

средства от европейски фондове. Безвъзмездните средства могат се 

представят във финансовите отчети с общо предназначение по два метода 

– брутен и нетен. 

 

5.6. Крумова, Д. Подходи за автоматизиране на счетоводството. //  

Н а р о д н о с т о п а н с к и  архив, 2002, бр. 2, ISSN 0323-9004, с. 41-46, 

6 с. 

Резюме: 

В настоящата статия се изследват основните проблеми и подходи, 

свързани с автоматизирането на счетоводството. Във връзка с реалната 

работа с програмния продукт се обособяват три групи функции: зареждане 

на счетоводната база, текущо отчитане и периодично отчитане. 

Препоръчва се зареждането на счетоводната база да обхваща 

следните функции: въвеждане на индивидуален сметкоплан, дефиниране и 

въвеждане на номенклатури, въвеждане на начално състояние по сметките. 

Текущата отчетност включва регистриране на сделките и събитията, 

получаване на справки с различен обхват и съставяне на оборотна 

ведомост и извлечения на различни нива, включително и главна книга. 

Периодичното отчитане обхваща приключване на отчетния период и 

съставяне на финансови отчети чрез прилагане на две методики.  

 

5.7. Крумова, Д. Съвременни теории за инвестициите. // С о ц и а л -

н и т е  науки и развитието на обществото – теоретични и практически 

измерения : Международна юбилейна научна конференция – Свищов, 30-

31 октомври 2015 г., ISBN 978-954-23-1093-8, с. 316-322, 7 с. 

Резюме: 

Вниманието е насочено към прилаганите три подхода за изследване 

на инвестициите – разходен, ресурсен и смесен, които се използват от 

икономикса, счетоводството и финансите. Акцентира се върху изясняване 

същността на инвестициите от гледна точка на счетоводството. 

В резултат от направеното изследване се налага изводът, че като 

счетоводна категория инвестициите се възприемат като „финансови активи 

на предприятието, които водят до нарастване на собствения капитал чрез 
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доходите за разпределение и/или чрез нарастване стойността на капитала в 

съответствие с поетия риск”.  

В широкия смисъл на думата се приема, че инвестиционен характер 

имат: бизнес комбинациите и възникналата в от тях репутация; участията в 

капиталите на други предприятия и алтернативните инвестиции. 

 

5.8. Крумова, Д. Счетоводни и правни аспекти при несъстоятелност 

и ликвидация на предприятия. // С о ц и а л н и т е  науки и икономиката 

(Взаимодействие и перспективи за сътрудничество) : Международна 

научна конференция – Свищов, 31 окт. 2014 г., ISBN 978-954-23-1005-1, 

с. 164-170, 7 с. 

Резюме: 

Обект на сравнителен анализ са производствата по несъстоятелност 

и ликвидация. Разграничат се два етапа на процеса „несъстоятелност”: 

постановяване на решение за откриване производство по несъстоятелност и 

постановяване на решение за обявяване в несъстоятелност. Счетоводното 

отчитане при ликвидация включва два вида действия: предварителни 

действия по ликвидацията и действия по окончателната ликвидация. 

За отчитане на несъстоятелността и ликвидацията са предвидени 

специални синтетични сметки, към които се организира подходящо 

аналитично отчитане: сметка 104 Ликвидационен капитал при несъстоя-

телност и ликвидация, сметка 124 Резултат при несъстоятелност и 

ликвидация, сметка 618 Разходи при ликвидация и несъстоятелност и 

сметка 707 Приходи от ликвидация и несъстоятелност. 

 

5.9. Крумова, Д. Модели за последващо оценяване на дълготрайните 

материални и нематериални активи. // С ч е т о в о д с т в о  плюс, 2010, бр. 

12, ISSN 1311-0497, с. 7-10, 4 с. 

Резюме: 

В настоящата статия се изследват модела на цената на придобиване и 

модела на преоценката, които се прилагат при последващо оценяване на 

дълготрайните активи. Разработени са примери за счетоводно отчитане на 

преоценката на дълготрайните активи по метода на пропорционалната 

корекция, който обикновено се прилага чрез коефициенти и по метода на 

коригиране на балансовата стойност, който се прилага в два варианта – 
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чрез пълно изписване на начислената амортизация или чрез коригиране на 

амортизацията. 

 

5.10. Крумова, Д. Подходи и методи за отчитане на безвъзмездните 

средства, предоставени от държавата. // Б ъ л г а р с к и  счетоводител, 

2010, бр. 15-16, ISSN 1310-7186, с. 44-50, 7 с. 

Резюме: 

Разработката е насочена към изследване същността на безвъзмезд-

ните средства, предоставени от държавата като форма на държавна помощ 

и тяхното класифициране на безвъзмездни средства, свързани с активи и 

безвъзмездни средства, свързани с приходи, парични и непарични безвъз-

мездни средства, предоставени от държавата и опростими заеми, безвъз-

мездни средства, предоставени от държавата за компенсиране на минали и 

на бъдещи разходи. 

Счетоводното третиране на безвъзмездните средства, предоставени 

от държавата се обуславя от вида безвъзмездни средства и прилаганите 

подходи – капиталов и приходен, както и от прилаганите методи – като 

приход за бъдещи периоди (брутен метод) и чрез приспадане от отчетната 

стойност на актива за достигане до неговата балансова стойност (нетен 

метод). 

 

5.11. Крумова, Д. Модели за организация на счетоводството. // С ч е 

т о в о д с т в о т о  и одита в информационната глобализация : Сборник 

научни статии; Международна научно-практическа конференция – 

Свищов, 4-5 ноември 2009 г., ISBN 978-954-23-0436-4, с. 152-163, 12 с. 

Резюме: 

Организацията на счетоводството в предприятията е обект на изслед-

ване от страна на различни автори. Целта на настоящата статия е да се 

извърши критичен преглед на становищата в специализираната счетоводна 

литература и да се определят по-важните елементи на организацията на 

счетоводството.  

В заключение се посочва, че е уместно разработването на конкретни 

модели за организация на счетоводството да се извършва диференцирано – 

при ръчна и автоматизирана обработка на данните, при текущото и 

периодичното отчитане, както и при едностранно и двустранно счетоводно 

записване. 
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5.12. Крумова, Д. Отчетни проблеми при създаването на плодо-

даващи трайни насаждения. // С ч е т о в о д с т в о  плюс, 2007, бр. 11, 

ISSN 1311-0497, с. 3-5, 3 с. 

Резюме: 

Разходите по създаване и отглеждане на плододаващи трайни 

насаждения до въвеждането им в плодоносна или експлоатационна възраст 

се отчитат по сметка Разходи за придобиване на дълготрайни активи. 

Предлага се за отчитане на новосъздаваните трайни насаждения да се 

обособи специална сметка Млади трайни насаждения.  

В настоящата статия са разработени два варианта за отчитане на 

получената продукция преди въвеждане на трайните насаждения в редовна 

експлоатация – по справедлива стойност (себестойност), с която се намаля-

ват разходите за тяхното създаване или получената продукция и разходите 

по нейното прибиране да се отчитат по сметка Разходи за растениевъд-

ство, аналитична сметка „Разходи за млади трайни насаждения”. 

 

5.13. Крумова, Д. Актуално научно изследване по проблемите на 

счетоводната политика в България и Русия. /Р. Михайлова. // Б ъ л г а р  

с к и  счетоводител, 2006, бр. 10, ISSN 1310-7186, с. 6-10, 5 с. 

Авторово участие по конкурса: с. 8-10. 

Резюме: 

Втори раздел на съвместния труд е посветен на счетоводната поли-

тика в Руската федерация. В основната разработка се изследват методо-

логичните основи на счетоводната политика на стопанските организации в 

Русия. Друга част от разработките са посветени счетоводната политика по 

отношение на отчитането на активите и задълженията, стойността на които 

е изразена в чуждестранна валута, на стоково-материалните запаси, на 

дълготрайните материални активи, на разходите за кредити и заеми. 

Специално място е отделено на формирането на отчетната политика 

в селскостопанските организации в Русия и нейните особености. Голяма 

част от авторите разглеждат въпроси, които са свързани с изготвянето на 

финансовите отчети, техните концептуални основи, както и с прилагането 

на конкретни МСФО.  
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5.14. Крумова, Д. Проблеми при калкулиране себестойността на 

селскостопанската продукция. // С ч е т о в о д с т в о  плюс, 2006, бр. 2, 

ISSN 1310-7186, с. 16-18, 3 с. 

Резюме: 

Обект на изследване в статията е селскостопанската продукция, 

прибрана от биологичните активи на предприятието, която се оценява 

първоначално, в момента на прибиране на реколтата, по справедлива 

стойност, намалена с предварително определени разходи по продажба, а в 

края на отчетния период оценяването е по нетна реализуема стойност, 

когато тя е по-ниска.  

Разработен е практически пример за калкулиране себестойността на 

селскостопанската продукция и отчитане на разликата между фактическата 

себестойност и справедливата стойност на продукцията. Предлагат се 

варианти за отчитане на разликите между фактическата себестойност и 

справедливата стойност на селскостопанската продукция по сметки Други 

разходи и Други приходи, или разликите между фактическата себестойност 

и справедливата стойност за продадената продукция да се отчитат по 

сметка Приходи от продажби на продукция, а за наличната продукция в 

склада – по сметка Други приходи от дейността. 

 

6. Научни доклади 

6.1. Крумова, Д. Проблемы бухгалтерского учета на малых пред-

приятиях (Проблеми на счетоводството в малките предприятия). // Р а з в и 

т и е  бухгалтерского учета, анализа и аудита в современных концепциях 

управления : Сборник трудов V научно-практической конференции с 

международным участием – Судак, 23-27 сентября 2016 года. ИП 

Корниенко А.А., ISBN 978-5-9908073-8-9, с. 135-138, 4 с. 

Резюме: 

От 1 януари 2016 г. в Р България са в сила нов Закон за счетов-

одството и изменени и допълнени Национални счетоводни стандарти. 

Въвежда се нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на 

предприятията. Определят се четири категории предприятия – микро-, 

малки, средни и големи. Установява се, че приложимата счетоводна база, 

съдържанието на финансовите отчети, както и задължението за независим 

финансов одит и публичност на финансовите отчети, в новия закон се 
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обуславят от големината на предприятието. Изследват се предоставените 

облекчения за категорията малки предприятия и микропредприятия. 

 

6.2. Krumova, D. New approach to accountingg of business 

combinations (Нов подход за отчитане на бизнескомбинациите). // P r o b l e 

m e l e  contabilitatii si auditului in conditiile globalizarii : Conferinta 

internationala – Chisinau, 15-16 aprilie 2005 г. ASEM, ISBN 9975-75-289-6, 

p. 41-42, 2 с. 

Резюме: 

Обект на изследване е новият Международен стандарт за финансово 

отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации, който от 31 март 2004 г. напълно 

заменя Международния счетоводен стандарт (МСС) 22 Бизнес комбинации 

и третира по нов начин отчитането на бизнес комбинациите. Всички 

бизнес комбинации се свеждат единствено до придобивания и се отчитат 

по метода на покупката.  

Признава се само положителната репутация, която не се амортизира, 

а се тества за обезценка най-малко веднъж годишно. Отрицателната 

репутация се признава еднократно като текущ приход. Счетоводното отчи-

тане на бизнес комбинациите се разграничава в зависимост от вида им – 

придобиване на разграничими нетни активи и придобиване на капитала на 

друго предприятие. 

 

6.3. Крумова, Д. Модели за оценяване на материалните запаси при 

тяхното потребление по метода средно претеглена стойност. // С т а т и с - 

т и к а т а  като наука и практика – традиции и съвременни измерения : 

Сборник с доклади от научно-практическа конференция – Свищов, 20 

октомври 2017 г. АИ „Ценов”, ISBN 978-954-23-1371-7, с. 228-233, 6 с. 

Резюме: 

Методът средно претеглена стойност се прилага за оценяване 

намалението на материалните запаси периодично (общо, еднократно) – в 

края на отчетния период или постоянно (перманентно, текущо, много-

кратно) след всяко постъпление на материалите през периода. 

Разработени са модели за оценка потреблението на материали по 

средно претеглена стойност след всяко постъпление (Permanente Methode) 

и за оценка потреблението на материали по средно претеглена стойност 

след всяко постъпление (Permanente Methode).  
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Възможно е потреблението на материални запаси да се установява и 

като разлика между общите постъпления, включително началния остатък и 

установените количества при инвентаризацията в края на отчетния период.  

 

6.4. Крумова, Д. Модели за калкулиране себестойността на селско-

стопанските продукти. // П о т е н ц и а л  за развитие на фермерските 

пазари в България : Сборник доклади от кръгла маса – Свищов, 6 октомври 

2017 г. АИ „Ценов”, ISBN 978-954-23-1251-2, с. 163-170, 8 с. 

Резюме: 

Установява се, че методиката за калкулиране фактическата себестой-

ност на основната селскостопанска продукция се влияе от броя на полу-

чените основни продукти, които се съпътстват или не от допълнителна 

продукция.  

Изследват се модели за калкулиране на себестойността при наличие 

на един основен продукт с или без допълнителна продукция и за 

калкулиране на себестойността при наличие на повече от един основен 

продукт с или без допълнителна продукция в три варианта – при няколко 

основни продукта с или без допълнителна продукция; при производства с 

различни направления на прибиране и при продукция, получена от 

многогодишни култури. Разграничени са основните етапи на калкула-

ционните процедури. 

 

6.5. Крумова, Д. Финансови отчети на предприятията в съответствие 

с новото счетоводно законодателство. // О б щ а т а  селскостопанска 

политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България – 

икономически и правни проблеми : Сборник доклади от Кръгла маса – 

Свищов, 27.10.2016 г. АИ „Ценов”, ISBN 978-954-23-1183-6, с. 151-156, 6 с. 

Резюме: 

Новото счетоводното законодателство за 2016 г. е свързано с 

транспониране в националното законодателство на изискванията на 

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 

2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните 

финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия. 

Вниманието се насочва към предоставените облекчения за 

категорията малки предприятия и микропредприятия. Годишният 

финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен 
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баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и 

приложение. Микропредприятията могат да съставят само съкратен баланс 

и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели. Изследват се 

изискванията за изготвяне на годишни доклади, които са: годишен доклад 

за дейността, доклад за плащанията към правителства и нефинансова 

декларация. 

 

6.6. Крумова, Д. Организация на счетоводните системи в пред-

приятията съгласно новия Закон за счетоводството. // Т ъ р г о в с к и я т  и 

туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж: Кръгла маса с международно участие. Сборник с 

доклади - Свищов, 21 октомври 2016 г. Том 2. АИ „Ценов”, ISBN 978-954-

23-1151-5, с. 344-349, 6 с. 

Резюме: 

От началото на 2016 г. е в сила нов Закон за счетоводството Той 

урежда изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните 

системи в предприятията, счетоводните документи и счетоводната инфор-

мация, инвентаризацията на активите и пасивите и съхраняването на счето-

водната информация. Основната цел на новия Закон за счетоводството e 

създаване на ясни правила и процедури по отношение на счетоводната 

отчетност на предприятията. 

Законът е структуриран в девет глави: общи разпоредби; категории 

предприятия и групи предприятия; финансови отчети; приложима 

счетоводна база; независим финансов одит; публичност на финансовите 

отчети; годишни доклади; бюджетни предприятия и административно-

наказателни разпоредби. 

 

6.7. Крумова, Д. Развитие на теориите за консолидацията. // Р а з в и 

т и е т о  на българската икономика – 25 години между очакванията и 

реалностите : Сборник доклади от юбилейна международна научна 

конференция – Свищов, 20-21 ноември 2015 г. АИ „Ценов”, ISBN 978-954-

23-1105-8, с. 503-508, 6 с. 

Резюме: 

Установява се, че постановките относно консолидираните финансови 

отчети, залегнали в приложимите стандарти, се променят през годините в 

зависимост от господстващите икономически схващания за всеки отделен 
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етап, свързани с целта на изготвянето на консолидираните финансови 

отчети, начина на оценяване и представяне на малцинственото участие и 

на репутацията. 

Изследват се основните теории (концепции) за изготвяне и предста-

вяне на консолидирани финансови отчети: концепцията за собствениците и 

за отчетната единица; концепцията за предприятието майка и за разширя-

ване на предприятието майка. Става ясно, че последната версия на МСФО 

3 Бизнес комбинации съдържа основните положения на концепцията за 

отчетната единица и най-вече прилагане на подхода на пълната репутация. 

 

6.8. Крумова, Д. Отчетни проблеми при разделяне и отделяне на 

предприятия. // П р а в н и  и икономически проблеми на бизнес средата в 

Република България : Кръгла маса, Сборник доклади – Свищов, 23 

октомври 2015 г. АИ „Ценов”, ISBN 978-954-23-1086-0, с. 219-224, 6 с. 

Резюме: 

Преобразуването на предприятия се определя като преустановяване 

съществуването на едно или повече преобразуващи се предприятия като 

правни субекти, при което цялото им имущество преминава върху едно 

или повече приемащи или новоучредени. 

Обект на изследване са отчетните проблеми при основните форми на 

разделяне – разделяне чрез придобиване, разделяне чрез учредяване, 

комбинация от двете и на отделяне – отделяне чрез придобиване, отделяне 

чрез учредяване, комбинация от двете. 

Установява се, че прекратяването на предприятия чрез право-

приемство, т. е. преобразуване, има редица предимства пред прекратява-

нето им чрез ликвидация. 

 

6.9. Крумова, Д. Отчетността в селското стопанство в контекста на 

стандартите за малки и средни предприятия. // Н а ц и о н а л н и я т  

аграрен сектор – елемент на европейските земеделски региони в страте-

гията „Европа 2020” : Юбилейна научнопрактическа конференция с 

международно участие – Свищов, 6-7 ноември 2014 г. АИ „Ценов”, ISBN 

978-954-23-1013-6, с. 208-213, 6 с. 

Резюме: 

Обект на изследване в доклада са разпоредбите на новоприетия 

Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни 
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предприятия (МСФО за МСП) и на Националните стандарти за финансови 

отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) относно отчетността в 

селското стопанство.  

По-конкретно вниманието се насочва към раздел 34 Специализирани 

дейности от МСФО за МСП, който предоставя насоки за финансово 

отчитане от МСП, ангажирани с три вида специализирани дейности – 

земеделие, миннодобивни дейности и концесии за услуги, а също и към 

Счетоводен стандарт (СС) 41 Селско стопанство от НСФОМСП. 

 

6.10. Крумова, Д. Модели за отчитане бракуването на дълготрайни 

материални активи чрез ликвидация. // Ф и н а н с и т е  и стопанската 

отчетност – състояние, тенденции, перспективи : Юбилейна международна 

научнопрактическа конференция; Сборник доклади – Свищов, 25-26 

октомври 2013 г. АИ „Ценов”, ISBN 978-954-23-0910-9, с. 239-244, 6 с. 

Резюме: 

За отчитане бракуването на ДМА чрез ликвидация са обособяват два 

модела: модел на отчитане с използване на операционна сметка за 

разходите по ликвидация и модел на отчитане с използване на 

операционно-резултатна сметка за разходите, приходите и резултата от 

ликвидацията. 

При първия модел за отчитане процеса на ликвидация на дълготрай-

ните материални активи се използват сметките Разходи за ликвидация на 

дълготрайни материални активи и Приходи от продажби на дълготрайни 

активи. При втория модел за отчитане процеса на ликвидация на дъл-

готрайните материални активи се използват сметките Разходи за ликви-

дация на дълготрайни материални активи (Ликвидация на дълготрайни 

материални активи), Други приходи от дейността и Други разходи. 

 

6.11. Крумова, Д. Счетоводителят като финансов мениджър. //  

Ч о в е ш к и я т  фактор в управлението : Юбилейна научно-практическа 

конференция – Свищов, 12-13 октомври 2012 г. АИ „Ценов”, ISBN 978-

954-23-0804-1, с. 320-326, 7 с. 

Резюме: 

Главната цел на счетоводителите е да представят стопанската 

дейност с помощта на съвкупност от финансови отчети, които се използват 

от потребителите на информация за установяване на това, което се случва 



 25 

в действителност. В съвременните условия счетоводството все повече се 

превръща от регистрираща в управленска дейност. Ефективният менид-

жмънт изисква оперативна информация за вземане на експресни решения. 

Счита се, че за да бъде финансов мениджър, счетоводителят трябва 

да приложи знанията и уменията си не само в областта на счетоводството, 

но и на финансовия анализ, прогнозирането и планирането. В най-общи 

линии неговата дейност включва и анализ на определени показатели по 

функционирането на бизнеса, прогнозиране, изготвяне на бизнес план и 

разработване на подробен финансов план (бюджет) на предприятието. 

 

 

Свищов, 12 февруари 2018 г. 

 

 Кандидат по конкурса: .....……………..... 

 (гл. ас. д-р Диана Крумова) 


