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1. Монографии
1.1.Семерджиева, В., „Ефекти на счетоводния мениджмънт”,
Европейски колеж по икономика и управление, 2014г., ISBN 978-9542959-17-5
В монографията се дефинира понятието „счетоводен мениджмънт” и
се изследват ефектите от неговата приложимост.
В първа част е разгледана същността на счетоводството като
информационна система в качеството и на източник за информация на
управлението.Представени са дискусиите в научните среди и сред
практикуващите счетоводната професия, които неизбежно стигат до
въпроса за избор на счетоводен модел. Не просто модел, свеждащ се до
избора между бази и правила, утвърдени със Закона за счетоводството и
Международните стандарти за финансово отчитане, а избор на счетоводен
модел, даващ актуална информационна адаптация на стопанските факти и
явления, който реално да бъде използван в управлението на предприятията
и да отговори на предизвикателствата на глобализиращия се
свят.Направена е историческа ретроспекция на развитието на счетоводното
знание като информация за бизнеса.Определени са елементите и границите
на системата като събираща и даваща информация. Откроени са процесите
на стандартизация, хармонизация и конвергенция в счетоводството.
Във втора част на монографията са изследвани и определени
взаимоотношенията между счетоводството и фирмения мениджмънт, както
от гледна точка на нормативната база, така и от страна на необходимостта
от взаимодействие между тях с цел постигане на финансовите цели на
дружеството.
В третата част се определя същността на счетоводния
мениджмънт.Под същност на счетоводния мениджмънт се дефинира
„стратегическо
ръководене
на
счетоводството,
действия
на
професионалисти със задълбочени познания по основните принципни
положения, концепциите и методите на счетоводството, които на тази база
разработват конкретна счетоводна политика на търговското дружество;

създават архитектура от вътрешно-нормативни документи, регулиращи
счетоводно-информационната
система;
определят
правила
по
организацията на счетоводството и неговите комуникации”. Ефектите от
прилагането на основните концепции, инструменти и елементи на
счетоводния мениджмънт
са предпоставка за силно и резултатно
режисиране на предприемаческото поведение от страна на ръководния
екип на компанията. С помощта на ефективния счетоводен мениджмънт
конвенционалното управление на дадена организация се превръща в
управление за устойчиво развитие, насочено към успешното изпълнение на
стратегията за постигане на икономическите и социалните цели в бъдеще
време.
В част четвърта са определени и изследвани ефектите от
приложимостта на счетоводния мениджмънт като: финансово счетоводен
контрол; бюджетиране на дейности; диагностика и мониторинг;
финансови, счетоводни и осигурителни консултации за целите на
управлението; данъчна защита; икономически и финансови обосновки;
финансов и счетоводен дизайн; стратегически финансово-счетоводен
анализ; прогнозиране; бизнес оценки и финансово-счетоводни експертизи;
оценка на риска; управление на информационни системи и технологии;
комуникации.
Пета част от монографията е посветена на комуникативността на
счетоводната система и действията на счетоводния мениджмънт за
споделяне на данни чрез счетоводна комуникация.Направена е аналогия
между модела на комуникацията и модела на счетоводството.Посочени са
каналите за счетоводна комуникация и приносите от нея.
Описаната в монографията архитектура от елементи на счетоводния
мениджмънт, осигурява правилното осчетоводяване на всички активи и
пасиви в дружествата, превръща обикновеното водене на счетоводството в
модерна управленска финансово-счетоводна система. Изборът на точен
модел на поведение на счетоводния мениджмънт на фирмата е решаващ за
надеждността на информацията и в резултат на това за взетите
управленски решения. Изхождайки от едно безспорно твърдение, че
счетоводството, подобно на политиката и идеологията не познава
национални граници и също като тях се експортира и импортира е ясно, че
счетоводните мениджъри в България трябва да имат адекватна позиция и
подходящо участие в процеса на управление на българските компании.
Въпреки привидно консервативния си характер счетоводството
непрекъснато се променя с развитието на бизнеса. Промяната обхваща
всичките му съставни елементи, методи и способи в посока актуално,
своевременно и разбираемо отразяване на стопанските факти и явления,
тъй като то е навигацията на управлението.

2. Учебници и учебни помагала
2.1.Семерджиева, В., „Счетоводство на бюджетните организации”,
учебник, Европейски колеж по икономика и управление, 2014г., ISBN
978-954-2959-18-2.
Учебникът по „Счетоводство на бюджетните организации” е
предназначен за студентите от специалност „Счетоводство и контрол” в
бакалавърска степен на обучение.Той е съобразен напълно с новото
законодателство в сила от 1 януари 2014г. Представеният в учебника
материал е поднесен по достъпен за студентите начин.Дефинирани са
термини и понятия от Закона за публичните финанси, разгледани са
видовете бюджетни организации. Представени са Сметкоплана на
бюджетните организации и Единната бюджетна класификация.
Структурно са отделени касовото изпълнение на бюджета и текущото
счетоводно отчитане в бюджетните организации. Създадени са модели за
счетоводното отчитане на приходи, разходи, активи, пасиви и капитал в
публичния сектор на икономиката.След разгледаните теми са дадени
решени примери и задачи за самостоятелна работа, което придава практико
приложна насоченост на разработката.
3. Научни статии
3.1.Семерджиева, В., ”Болнични модели в България и Европа.
Остойностяване на болничната помощ” – „Научни трудове” – издание
на ЕКИУ книга 13/2013г., ISSN 1312-739X
В статията са разгледани различните болнични модели в България и
Европа и практиките при финансирането на болничната помощ.
Анализирани са предимствата и недостатъците им, откроени са силните и
слабите страни на различните методи на финансиране. Изследван е
режима на устройство и дейност на болниците от гледна точка на
българското законодателство. Акцентирано е върху липсата на единна
методика в българските болници за остойностяване на отделните епизоди
от здравни грижи чрез счетоводната система. Извеждат се
характеристиките на „особените търговски дружества“ в българското
здравеопазването – университетските болници. Някои от характерните им
черти, заложени още със създаването им
се явяват предпоставка за
наличието на финансови конфликти в управлението им. Въз основа на
изследваните
международни практики за финансиране на болничната
помощ в статията, е направено предложение за въвеждане на единни
правила и счетоводни модели при изчисляване себестойността на

преминалите пациенти. По този начин ще се постигне ефективно
управление, качество и измеримост, ще се създадат възможности за
съпоставка между едни и същи дейности в различни лечебни заведения
за болнична помощ и измерване на тяхната конкурентност.Така чрез
методите и способите на счетоводната информационна система,
болниците могат да покажат стойност на услугите си пред „купувачите“.
Това е критичен фактор за техния успех в бъдеще.
3.2. Семерджиева, В., „Управление на дефицитите в системата на
болничната помощ”, статията е под печат и предстои
публикуването в „Научни трудове” – издание на ЕКИУ
В статията се разглежда явлението „некомпенсирани разходи за
здравни услуги“ като резултат от неплащането на пълната стойност на
разходите за лечение на пациентите в болниците. Изследвани са причините
за тяхното възникване и трансформирането им в лоши дългове към
различни доставчици. Причините за формирането на дефицитите в
българските болници са комплексни, но изследването им показва, че найсъществената причина е съществуващата система на финансиране на
лечебните заведения – по клинични пътеки. В статията са направени
предложения за ефективно управление на дефицитите чрез методите на
счетоводството, счетоводния мениджмънт, финансово-счетоводния анализ,
одит и контрол и тяхното интегриране с болничния мениджмънт.
Позиционирани са основните пречки пред ефективното управление на
болниците. Изведено е обобщение, че ефективността на разходите в
българските лечебни заведения и всички опити за анализ са обречени на
неуспех поради липса на достъп до детайлизирана дългосрочна
информация за реалните разходи на болниците, която по презумпция би
трябвало да е достъпна чрез информационната система на
счетоводството.Управлението, финансирането и анализа на болничния
сектор в България значително изостават от тенденциите в ЕС, които се
характеризират с разширяване на управленската и финансова автономия на
болниците и засилване на конкуренцията между тях.За да са успешни
болниците, те трябва да имат за основа такава организация на
счетоводството която поставя в центъра ориентацията за фокусиране на
управлението им с ясни, измерими и стимулиращи ефективността им
резултати. Всичко това е по силите на методологията на счетоводството,
правилното прилагане на счетоводния мениджмънт и непрекъсната
комуникация между счетоводството и управлението на болниците.
Съществува остра потребност лекари, счетоводители, финансисти и
мениджъри да се научат да работят заедно – за да оценяват влиянието на
решенията си върху системата, тъй като ползата от здравеопазването не е
измерима с финансовия резултат на болницата като търговско дружество, а

с доброто здраве на нацията. Връзката, взаимоотношенията, диалога,
комуникацията
между
здравния
мениджмънт
и
счетоводната
информационна система в лечебните заведения е на практика основата
върху която се структурират всички управленски решения. Така
разглеждан, въпросът с дефицитите в лечебните заведения ще формулира
ясни изводи, управление и ликвидиране на дълговете.
4. Експертни доклади и участия в научни конференции
4.1. Съавтор на експертен доклад „Експертиза на бюджета,
бюджетната прогноза и целесъобразността на външните заеми на
община Пловдив 2014-2016г.” в частта за анализ на бюджета и
бюджетната прогноза,
Кръгла маса, организирана от Съюза на
икономистите в България, Пловдив, 08 ноември 2013г.
В доклада са изследвани приходите на Община Пловдив и е
направен сравнителен структурен анализ на местните приходи на
Общината за периода 2007-2010г.Изведени са тенденциите и са обобщени
изводи за приходната част на бюджета за периода.Въз основа на това
изследване е анализирана бюджетната прогноза за периода 2014-2016г.
Пакетът документи от Кръглата маса е представен за ползване на
Министерство на финансите,Областен управител – Пловдив, Кмет на
Община Пловдив, Националното сдружение на общините в България.

