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Приложимите за публичните компании счетоводни стандарти изискват 

оповестената информация в годишните отчети да бъде прозрачна, в т.ч. сравнима 

информация, за да се подпомагат участниците в световните капиталови пазари при 

вземането на икономически решения. Доколко наистина е прозрачна и разбираема 

публикуваната информация е въпрос който излиза на дневен ред след започналата през 

2008 г. световна икономическа криза и особено през  последните 2 години след краха 

на крупната институция - Корпоративна търговска банка в България. Липсата на 

цялостно изследване в българската литература по този проблем  е достатъчно 

основание за актуалността на разработката. 

В настоящата монография авторът си поставя за цел да разгледа прозрачността на 

годишните финансови отчети на публичните компании в теоретичен и практико-

приложен аспект. Представени са лични виждания за това как би могла да бъде 

дефинирана  прозрачността и дали се третира по-различно „прозрачността на 

финансовата информация“. 

За да се изпълни целта на настоящата монография, авторът си поставя следните 

задачи: 

� Разглеждане прозрачността през призмата на нейната гносеологическата 

интерпретация; 

� Определяне на прозрачността на финансовите отчети и тълкуване на широко 

известните мнения в този аспект; 

� Разискване по критериите, използвани за анализиране на прозрачността от 

рейтинговата агенция Standard& Poor’s; 



� Представяне на показателите за прозрачност използвани от: международната 

компания Bureau van Dijk, агенцията  „РИД – Эксперт РА, Института по 

корпоративно право и управление в Русия, украинската агенция Credit rating, 

като се посочат предимствата и недостатъците на тези показатели; 

� Характеризиране  дейността на компаниите и отраслите в които развиват 

дейност, с цел разкриване на повече информация за извадката от 

предприятия, чиито отчети ще бъдат изследвани; 

� Емпирично тестване на прозрачността на отчетите, базирайки се на 

критериите на компанията Standard& Poor’s и авторови предложения за 

допълнителни критерии; 

� Оповестяване на скала, по която ще се оценяват получените резултати. 

 Изследването се базира само на публично достъпна информация оповестена на уеб-

сайтовете на дружествата, на сайта на Българска фондова борса и специализирания 

сайт за големите компании http://www.x3news.com. 

В глава първа се дискутира терминът „прозрачност“ съгласно възприетия 

понятиен апарат от Европейският съюз. В официалният уеб-сайт на ЕС се разглежда 

„прозрачност на управлението“, което се дефинира като  достъп до информацията на 

Европейския съюз, публичност на заседанията, начин на разпространение на 

информацията.  В монографията се извършва преглед на Закона за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ), като са коментирани принципите, свързани с 

достъпа, а именно: 

1. откритост, достоверност и пълнота на информацията; 

2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация; 

3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена 

информация; 

4. защита на правото на информация; 

5. защита на личната информация; 

6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата. 

Подчертано е авторовото мнение, че пълната, достоверна и открита информация 

трябва да: 



o Предоставя всеобхватно, непрекъснато и последователно всички характерни 

черти и особености на изследвания обект; 

o Да бъде оповестена в интернет-пространство или на книжовен носител, като 

всяко заинтересувано лице може да има свободен достъп до нея, без ограничение на 

пол, раса, възраст и образование; 

o Да бъде актуализирана, в случай, че настъпят промени в изследвания обект; 

o Да не бъде представена в „изкривена призма” лобирайки интересите на 

определени политически кръгове или икономически монополисти, т.е. да бъде 

представена безпристрастно. 

Очертани са приликите и разликите между Европейските нормативни актове и 

българската правна уредба, касаещи достъпа до обществена информация. 

Откроява се схващането, че за да бъде прозрачна информацията  в отчетите,  трябва 

да отговаря на определени критерии – от гледна точка на качество, съдържание, 

актуалност и достъпност. Характеризира се качествената информация, смислената 

информация, разбираемата информация, базирайки се н утвърдени мнения в 

литературата и на лични авторови гледни точки. 

Нагледно, в таблична форма, е представено сравнение между изискванията за 

съдържание на информацията в Международен счетоводен стандарт 1 „Представяне на 

финансови отчети“ и МСС 34 „Междинно финансово отчитане“. 

Във втора глава е извършен подробен коментар на критериите, които ползва 

международната рейтингова агенция Standard & Poor’s за оценяване  прозрачността на 

финансовата информация в отчетите на компаниите. Посочена е значимостта на всеки 

един от 30-те критерия. Подчертава се  становището, че критериите  са ключови, но 

недостатъчни. По тази причина е дадено аргументирано предложение за допълване на 

общия брой със следните: 

• Наличие на официален сайт с безплатен достъп, на който са оповестени 

данни относно отчетността и управлението на компанията; 

• Предоставяне на информация за максимално допустимия размер на 

разходите за управление на дружеството; 

• Сумите или метода за определяне на възнагражденията на членовете на 

Съвета на директорите и на обслужващите дружества; 



• Информация за сключени големи сделки и такива със съществено 

значение за емитента; 

• Информация за използването на средствата от извършена нова емисия 

ценни книжа през отчетния период; 

• Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, 

отразени във финансовия отчет за предходната отчетна година и по-рано 

публикувани прогнози за тези резултати; 

• Информация за вземания или задължения, които се оспорват в съда и 

засягат поне 10% от собствения  капитал на дружеството. 

Синтезирано са обобщени предимствата и недостатъците на критериите използвани 

от други агенции във Франция, Русия и Украйна. 

В глава трета е извършено емпирично изследване на прозрачността на 

информацията в годишните отчети на определени дружества. Осъществен  е 

специализиран подбор на компаниите, чиито данни ще попадат в обхвата на изследването. 

На база определен статистически апарат е изчислен обема на извадката от дружества. Въз 

основа на получените резултати е определено и съотношението на компаниите от всеки 

сектор. Изключени от наблюдаваната съвкупност са тези фирми, които са в процес на 

дерегистрация  от БФБ към 30.04.2015 г. Въз основа на информацията по предложените 37 

критерия е изчислен коефициент за прозрачност вариращ в границите от 0 до 1. 

Ползваните данни са за пет поредни години от 2000-2004 г. включително. Ранжирането на 

получените резултативни показатели се базира на разработена 6- степенна скала. Всяка 

компания е представена отделно, като са посочени  значими характеристики за нея – обема 

на активите, печалбата, собствения капитал, ранжирането й в класацията на вестник 

Капитал К50  към 30.04.2014 г., както и в класацията на Българска търговско-промишлена 

палата. 

Като резултати от проведеното изследване се установява: 

� Липсва компания, на която да бъде отредено „първото място“, т.е. такава, която да 

бъде определена като „напълно прозрачна“. Нито едно дружество не получава коефициент 

1. 

� От изключително значение е сектора, в който развива дейност съответното 

дружество. В отраслите, в които са наложени по-строги изисквания за оповестяване и е 



изискуема определена по структура и обем информация, се наблюдава по-висока степен на 

разкриваемост; 

� Компаниите, чиито одиторски доклади са без модификации се ранжират с по-висок 

коефициент на прозрачност, което още веднъж потвърждава значимостта на одиторската 

професия; 

� Висок относителен дял от компаниите предоставят информация за своята 

счетоводна политика, като задължително оповестяват първоначалната и последваща 

оценка на своите активи и пасиви; 

� Стриктно се спазват сроковете, определени от Закона за счетоводството за 

информиране на обществеността, като данни се публикуват и на сайта на БФБ и на web-

сайтовете на компаниите; 

� Не се наблюдава разкриване на допълнителни данни извън нормативно-

изискуемите, като причината за това е по-слабото развитие на капиталовия пазар у нас и 

недостатъчния инвеститорски интерес, т.е. липсва стимул информацията да бъде по-

разбираема. 

� За определени дружества, публикували отчети, заверени с квалифицирано мнение 

основателно може да бъде поставен въпроса, доколко е спазен принципа за действащото 

предприятие и дали отчетите не трябва да бъдат изготвени на друга база? В подкрепа на 

това е значимият отрицателен финансов резултат, както и високата задлъжнялост на 

компаниите. 

� Впечатление прави и липсата на конкретни прогнози и по-детайлна информация за 

развитието на компаниите в бъдеще. По-скоро прогнозите са сведени до някакви мерки, 

които ръководството има намерение да извърши, но не са налице прогнозни данни за 

приходите и финансовия резултат. Това навежда на мисълта, че липсва воля за 

оповестяване или изразява определена степен на несигурност относно дейността на 

компанията. 

 

II  СТУДИЯ – КУРТЕВА, Г., КОЛЕВ, Н., ЛУИЗОВ, А., ЛАЗАРОВ, Д., 
СЛАВЯНСКА, В., ДИМИТРОВА, П. „МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, 
ИЗМЕРВАНЕ И АНАЛИЗ НА РАЗМИНАВАНИЯТА МЕЖДУ 
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ОЧАКВАНИЯ НА ИМИГРАНТИТЕ, ГРАЖДАНИ НА 
ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ((ГТД) И ВЪЗПРИЕМАНЕТО ИМ ОТ БЪЛГАРСКОТО 



ОБЩЕСТВО“ ПО ПРОЕКТ BG EIF 2011/01-04.04 – 06, ЕКИП: КУРТЕВА, Г., 
КОЛЕВ, Н., ЛУИЗОВ, А., ЛАЗАРОВ, Д., СЛАВЯНСКА, В., ДИМИТРОВА, П  
ISBN:978-954-9370-92-8,  ИЗДАТЕЛСТВО „КАСКО ООД“, ВАРНА, 2013 Г. 
 

Оперативната цел на методиката е да се установят разминаванията между 

интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави и 

възприемането им от българското общество към даден момент, наречен момент на 

тестване. Изпълнението на тази цел предоставя информация за: 

а/показателя, (индикатора) по който се диагностицира разминавания между 

очакване и възприемане; 

б/посоката на идентифицираното разминаване; 

в/величината на разминаването. 

Потенциални потребители на методиката са: ангажираните с миграционните 

процеси държавни органи; общински администрации; заинтересовани направителствени 

организации; научноизследователски звена и екипи; имигрантски общности. 

 

Задачите на методиката се свеждат до: 

- Използване на фиксирана система от показатели за наблюдение; 

- Наблюдение на едни и същи целеви групи; 

- Моделиране на извадките; 

- Избор и прилагане на метод/и за събиране на данни; 

- Избор, поддържане и прилагане на инструменти за набиране на данни; 

- Поддържане на дружелюбен вход; 

- Аналитична обработка на данните; 

- Генериране и извеждане на отчети; 

- Архивиране и работа с архиви. 
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КОРПОРАТИВНЬIМИ ФИНАНСАМИ, N 03(69), 2015, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
„ГРЕБЕННИКОВ“ , МОСКВА, С.134-141. 

  

В  статията се разглеждат нормативно определените 2 качествени характеристики 

на отчетността – разбираемост и уместност. За да бъде изискуемата информация 

уместна е необходимо да бъде прозрачна. Целта на статията е да се разгледа доколко 

разбираема и съответно прозрачна е информацията в годишните отчети на 5 крупни 

компании, представители съответно на: застрахователния сектор,  в областта на 

кредитното дело, в областта на производството и търговията на лекарствени средства, в 

областта на пощенските услуги, в областта на производството на минерални торове и 

производни. Дават се авторови становища относно характеризирането на разбираемата 

информация. Въз основа на проведеното емпирично проучване се достига до 

заключението, че по определени критерии е налице висока степен на непрозрачност и 

основна причина за това може да бъде слабо развития капиталов пазар в България. 

2. ДИМИТРОВА, П. „БОЛГАРСКИЕ КРЕДИТНЬIЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИХ 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА // ЖУРНАЛ УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЬIМИ 
ФИНАНСАМИ, N 02(68), 2015, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ГРЕБЕННИКОВ“ , 
МОСКВА, С.66-72. 
 

Разглеждат се въпроси, свързани с икономика на знанието и информационното 

общество. Целта на статията е да се проследи, как кредитните институции с тяхната 

финансова отчетност се вписват в контекста на настоящето информационно общество. 

По тази причина се поставят следните задачи: 

– Представяне на авторово становище   и на становища в научната 

литература  за понятията знание, икономика на знанието, информационно 

общество, прозрачност; 

– Очертаване на кръга от причини довели до нормативното изискване за 

прозрачност на отчетите на банките; 

– Представяне  на основните качествени характеристики на информацията; 



Акцентира се на целите, които се постигат чрез достигане на висока степен на 

прозрачност на отчетите: а именно: отстраняване на проблема за асиметрия на 

информацията, повишаване на доверието от страна на инвеститорите; стимулиране на 

конкуренцията между банките, повишаване ефективността на финансовите пазари, 

снижаване на риска за клиентите на банката във връзка с възприетите решения от тях 

касаещи банкови продукти. 

 

3. ДИМИТРОВА, П. „ОТНОСНО ПРОЗРАЧНОСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ 

ОТЧЕТИ В БАНКОВИЯ СЕКТОР“, СП. НАРОДНОСТОПАНСКИ АРХИВ,  

бр.2/2008, ISSN: 0323-9004,  ИЗДАТЕЛСТВО НА СА „Д.А.ЦЕНОВ“ СВИЩОВ, 

С.78-86 

 

Изясняват се определени въпроси, свързани с прозрачността на отчетите на 

кредитните институции. Посочва се обществената полза от тази прозрачност, както и 

изгодите за самите банки. Посочени са целите на прозрачността. Засегнат е въпроса има 

ли печеливши страни от непрозрачната информация и възможно ли е прозрачността в 

определени случаи да има негативни последици. Подчертава се, че по-качествената 

информация въздейства за нарастване доверието на кредитори, депозанти и 

инвеститори и може да съдейства за повишаване стабилността на банките. 

 

4. ДИМИТРОВА, П. „НЯКОИ ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ПОЛЗА НА ТЕЗАТА – 

„БАНКИТЕ-ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ“ ГОДИШНИК НА  

БСУ, т.XV, 2006, ISSN: 1311-221-X, С.139-148 

В статията се изказва становището, че стабилността  на банковата система се 

базира на общественото доверие. Разглежда се терминът „доверие“ в неговия 

гносеологически аспект. Доверието зависи от имиджа на банката, а върху този имидж 

въздействат следните фактори: 

– Икономическата грамотност на населението – доколко се осъзнават 

предимствата на вложенията в банка пред това да се съхраняват активи у 

дома; 



– Пропуски в нормативната актове – напр. дълги години липсваше Закона 

за гарантиране на влоговете в банките; 

– Динамично развиващия се процес на хармонизиране на нашето 

законодателство с европейското. 

Проследяват се банковите кризи в някои страни, като се посочват и обективните 

причини за тяхното зараждане. Набляга се на провеждания към момента банков надзор в 

страната, както и нормативните актове, които го уреждат. 

 

5. ДИМИТРОВА, П. „ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ 

НА ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ“,  ГОДИШНИК НА   БСУ, т.VII, 2002, ISSN: 

1311-221-X, С. 60-71 

Ипотечните облигации са ново явление на българския финансов пазар. В статията 

са изпълнени следните задачи: 

– Характеризирани са ипотечните облигации в техния икономически аспект; 

– Изведени са предимствата и недостатъците от този вид финансови 

инструменти и за двете страни – емитенти и облигатери; 

– Изяснява се счетоводното отчитане  от гл. точка банката - емитент и от гл. т. 

инвестиционния посредник. 

Очертано е влиянието на рисковете върху доходността на облигационния заем. 

 

III   ДОКЛАДИ 

1. ДИМИТРОВА, П. „ДОСТЪПЪТ ДО ИНФОРМАЦИЯ – КЛЮЧОВО ПРАВО НА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ“ // МЕЖДУНАРОДНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ „ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

И ЗНАНИЕТО“, 12-13 ЮНИ 2015 Г., (ПОД ПЕЧАТ) С.1-9 

Дискутирани са принципите при осъществяване правото на достъп, определени в 

българските нормативни актове. Изразено е авторово мнение за характеризирането на 

информацията като пълна, достоверна и открита. Изведени  са съответствията и 

разликите между Конвенцията за достъп до официални документи и Закона за достъп до 



обществена информация.Препоръчва се при защита на правото на информация да се 

акцентира на следните моменти: 

– Липса на ограничение при разпространение на информация; 

– Правото на информация да се свързва с нормативно установеното такова; 

– Ползването на информация да не е само пасивно; 

– Ползването на информация да се ограничава, само ако са засегнати 

интересите на държавата или личните интереси на индивида. 

2. DIMITROVA, P. “ АRE THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE 

COMMERCIAL BANKS TRANSPARENT (AN EMPIRICAL APPROACH )?” 

МEЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ „РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

϶КОНОМИКИ: РЕЗУЛЬТАТЬI, ПРОБЛЕМЬI, ПЕРСПЕКТИВОЙ, Г.ГОМЕЛЬ, 

БЕЛАРУСЬ, 9-10 ОКТЯБРЯ 2014 г., ISBN: 978-985-540-206-1, С.255-257 

 

В доклада се извършва емпирично изследване на база информацията в официалния 

бюлетин на БНБ „Банките в България“ и интернет-сайта на ТБ Сибанк АД. Установяват 

се различия в хиляди левове между данните оповестени в двата източника. Тези 

различия се наблюдават както за отделните балансови пера, така и за общата сума на 

активите и общата сума на капиталите. Липсват пояснения за отделните позиции в 

баланса. Достига се до становището, че обема  на дескриптивната информация  е 

недостатъчен – липсват значими пояснения, необходими за потребителите на отчети. 

Прозрачността на информацията в годишните отчети за двете изследвани години е 

силно занижена. 

 

3. ДИМИТРОВА, П. „ДИРЕКТИВА 2004/109 ЕО ОТНОСНО ХАРМОНИЗИРАНЕ 

НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОТРАЖЕНИЕТО Й ВЪРХУ 

ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА (ТЕОРЕТИЧЕН И 

ЕМПИРИЧЕН ПОГЛЕД) // ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА 

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ: ВРЕМЕНА НА 

НЕСИГУРНОСТ И РИСКОВЕ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА 

РАЗВИТИЕ, ПУ“ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“,  7-8 НОЕМВРИ 2014, ISBN: 978-

619-202-036-1, С.85-89 



 В доклада се дискутира  Директива 2004/109 ЕО относно хармонизиране 

изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито 

ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, като се набляга на три 

терминологични понятия: точна изчерпателна и навременна информация. 

 Очертани са разликите при оповестената информация за възнагражденията на 

ръководния състав на азербайджански и руски банки. Посочена е действащата 

нормативна уредба целяща прозрачност на информацията в този аспект за българските 

банки. 

 
4. ДИМИТРОВА, П., МАНЕВА, М. „НЯКОИ ОСНОВНИ АСПЕКТИ ПРИ 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО „БАНКОВО 

СЧЕТОВОДСТВО“ И „ИНТЕРНЕТ-КОМУНИКАЦИИ“ ВЪВ ВУЗ, В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА“ // 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ 

И БИЗНЕС ЗА ЕФЕКТИВНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА НА ПАЗАРА 

НА ТРУДА,  БСУ, 28-29 ноември 2014, С.125-133,  

 

 Изказано (и въведено в часовете за обучение) е предложение за използване на 

практико-приложни документи, функциониращи в търговските банки. Описаните 

документи са класифицирани  в 8 групи – документи, свързани с кредитния процес; 

документи, свързани с откриването, използването и закриването на акредитиви и т.н. 

Очертани са практически насоки, свързани с работа в реална работна среда. Студентите 

са запознати с функциите на счетоводния продукт в „Инвестбанк „ АД, както и с 

процедурите по отпускане и погасяване на ипотечни и потребителски заеми. 

Предложено е семинарните занятия да се провеждат, като студентите работят в екип от 

3 човека, в съответствие на изискванията на аналитичния доклад. В последния се 

обсъжда необходимостта от екипна работа в практиката. Разработен е азбучен речник 

на термините по банково счетоводство, с цел по-лесно усвояване на теоретичния 

материал. В съответствие с изискванията на работодателите – „анализиране на данни от 

младите хора“ е направено предложение последните 4 часа от занятията да се проведат 



в компютърна зала. По този начин успешно студентите се запознават с компонентите на 

годишния финансов отчет на търговските банки. 

5. ДИМИТРОВА, П. “ДЕПОЗИТНИЯТ РИСК В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ“ // 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ VIII 

“ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ“, 6-7 ЮНИ 2014 г., 

БУРГАС, ISSN 1313-8758, С.226-230 

В доклада се акцентира върху ново понятие, неизползвано в българската научна 

литература – депозитния риск. Класифицирани са факторите влияещи върху този вид  

риск – външни и вътрешни. Определя се как риска влияе върху ликвидността на 

банката. Предлага се лично  становище за характеризиране на депозитния риск, тъй като 

той е характеризиран само в руската и украинска литература.  Посочена е 

необходимостта от дефинирането на това понятие-  депозитите и промяната в техния 

обем пряко влияят върху ликвидността на банката. 

 

6. КУРТЕВА, Г., КОЛЕВ, Н., ЛУИЗОВ, А., ЛАЗАРОВ, Д., СЛАВЯНСКА, В., 

ДИМИТРОВА, П.“ИЗСЛЕДВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ГРАЖДАНИ ЗА СОЦИОКУЛТУРНО ПРИЕМАНЕ НА ИМИГРАНТИТЕ (ГТД) В 

СТРАНАТА“// НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ: 

ЗНАНИЕТО – ТРАДИЦИИ, ИНОВАЦИИ, ПЕРПЕКТИВИ, 14-15 ЮНИ 2013, 

Бургас, ISBN: 978-954-9370-97-13, С.325-333 

 

В доклада са определени инструментите за събиране на информация за нагласата на 

имигрантите във връзка с възприемането им от българското общество на територията на 

област Бургас. Адаптирани са скалите на D.Berry. Подробно са характеризирани скалите 

„Асимилиция“, „Интеграция“, „Маргинализация“ и „Сепарация“. Откроява се най-

значимото факторно влияние на скалата „Сепарация“, следвана от скалата 

„Маргинализация“, „Асимилация“ и „Интеграция“. Вследствие от проведеното 

проучване се установява силна зависимост между асимилационните и сепаративни 

нагласи на населението на Бургаска област. 

. 



7. ДИМИТРОВА, П. “СЧЕТОВОДНИ И УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ НА 

БАНКОВИЯ НАДЗОР В БЪЛГАРИЯ“ // НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ 

ЕС – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ,  БСУ, т.II, 2006, 

ISBN:13: 978-954-9370-43-0, С.85-91 

Дискутират се предимствата на действащите към момента нормативни актове засягащи 

банковия надзор, вкл. Базелското споразумение (Базел 2). Набляга се на необходимостта 

от  оповестяване в счетоводните отчети на кредитния риск, както и политиките на 

неговото управление.Очертани са изгодите, от присъединяването на страната към ЕС – 

развитие на конкуренцията, премахване на бариерите пред външната търговия, развитие 

на финансовите иновации.Доказва се, че дори най-малка нестабилност в банковия 

сектор може да доведе до значими негативни последици. Ето защо е необходим 

стриктен банков надзор и контрол върху дейността и съпътстващите тази дейност 

рискове. 

 

8. ДИМИТРОВА, П. “ПО НЯКОИ АСПЕКТИ НА БАНКОВАТА 
ЛИКВИДНОСТ“  // НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СЪВРЕМЕННИ 
УПРАВЛЕНСКИ IV, т. II, БСУ, 2006, ISBN: 978-954-9370-47-8, С.280-287 

 

 В доклада са изяснени показателите, влияещи върху ликвидността – качество на 

активите, лихвена политика на банката, равнище на рисковете, стабилността на 

банковите пасиви, имиджът на банката. Проследена е тенденцията при промяната на 

показателя Степен на провизираност на активите за периода 2000-2005 г., като са 

посочени  факторите допринасящи за тази тенденция. 

9. ДИМИТРОВА, П. “РАЗМИСЛИ ВЪРХУ НЯКОИ ЕЛЕМЕНТИ НА 

СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС НА БАНКОВАТА СИСТЕМА“ //IV НАУЧНА 

СЕСИЯ „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ“, ФМУ, 2005,  ISBN: 554-8779-78-1, С. 

24-27 

 



В доклада са проследени с емпирични данни  показателите Норма на кредитиране 

и Степен на обезпеченост на кредитите със СК (за 5 поредни години). Очертани са 

причините за наблюдаваните тенденции и е акцентирано на последиците от 

наблюдаваната кредитна експанзия. 

 

10. ДИМИТРОВА, П. “НЯКОИ РАЗМИСЛИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ АСПЕКТИ 

НА КРЕДИТНИЯ РИСК В БАНКИТЕ“ //НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ II, k. СВ. КИРИК И ЮЛИТА, 

2004, ISBN: 954-9370-05-4, С. 123-132 

 

Извършен е качествен анализ на портфейлите на банковата система за 3 поредни 

години. Изчислени са показателите Нетна рискова експозиция, Общ коефициент за 

качество на кредитния портфейл, Дял на кредитната експозиция в общия обем на 

кредитния портфейл. 2. Дадени са препоръки във връзка с оценката на кредитния риск, 

в т.ч.въвеждане на граници, в които да варира Коефициентът на покритие на рисковите 

експозиции с провизии.  

 

11. ДИМИТРОВА, П. “НЯКОИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВАТА 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ“// ПЪРВА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

СТРУКТУРИ“, ПАМПОРОВО, 2003, ISBN: 954-90611-3-2, С. 175-180 

 

Разгледани са формите на бюджетното регулиране и са коментирани аспектите на 

бъдеща децентрализация на общините. Направен е паралел между финансирането на 

общините в България и в чужбина. Изяснени са недостатъците на финансирането у нас. 

 

IV   УЧЕБНИ ПОСОБИЯ 

 

1. ДИМИТРОВА, П. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО. 

ИЗДАТЕЛСТВО „ОНГЪЛ“, ВАРНА, 2015 Г., ISBN: 978-619-7079-61-6, 53 

СТРАНИЦИ 



 

Сборникът е съобразен с действащата нормативна уредба и актуалната 

банкова практика. Предвидени са теоретични въпроси към всяка глава, подпомагащи 

овладяването на материала от студентите. Казусите са практико-приложни. Част от 

представените задачи са свързани с попълване на реални банкови документи.  

 

2. КОЛЕВ, Н., ДИМИТРОВА, П. КАЗУСИ И РЕШЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНО 

СЧЕТОВОДСТВО. ИЗДАТЕЛСТВО „ЯНИТА Я С“, 2007 Г., ISBN: 978-954-343-

030-7, 99 СТРАНИЦИ 

 

В сборника са включени 7 части, обхващащи изчерпателно всички основни 

операции, извършвани в бюджетните организации. Представени са решени и нерешени 

задачи. Помагалото може да се ползва за аудиторна и извънаудиторна работа. 

 

3. ЯНКОВ, В., НИКОЛОВА, Г., ДИМИТРОВА, П. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ И 

ТЕСТОВЕ – ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО . ИЗДАТЕЛСТВО НА БСУ -

БУРГАС , 2010 Г., ISBN: 978-954-9370-69-0, 198 СТРАНИЦИ 

 

В сборника са включени 7 глави, изясняващи предмета и метода на 

счетоводството. Представени са решени и нерешени задачи. Помагалото може да се 

ползва за аудиторна и извънаудиторна работа. 

 


