
 

       

 

        КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - СОФИЯ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

Р   Е   Ц   Е   Н   З   И   Я 

 

                         

от  доц. д-р КАТЯ РАЙКОВА  ЗЛАТАРЕВА 

 

                          месторабота - редовен преподавател в УНСС, 

Катедра  „Счетоводство и анализ“ 

 

относно научните и приложни трудове  на: 

                              

доц. д-р  СВЕТЛАНА  ЦВЕТАНОВА  НАЙДЕНОВА 

 

представени за участие в  конкурс 

 

за  заемане на академичната длъжност  ПРОФЕСОР 

 

обявен  от КМТМ в  ДВ, бр. 58/23.07.2019 г. 

 

 

 

Уважаеми  членове на научното жури , 

 

Представям на Вашето внимание Рецензия, съгласно решение на НЖ, 

както и в съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България  /ЗРАСРБ/ и  Правилника за неговото приложение 

на КМТМ. 

     

I . Обща характеристика на трудовете на кандидата 

 

Единствен кандидат по обявения конкурс за професор е доц. д-р Светлана 

Найденова. Тя представя за рецензиране  общо 15  публикации, както следва: 

 

1.Монография, Финансови и правни аспекти на лизинговите 

взаимоотношения, София,  2019 г., 137 стр., изд. КМТМ,  ISBN 978-954-2971-   

21-4. 

Лизингът е обект на изследване като инструмент за финансиране на 



компаниите, използван за придобиване на дълготрайни активи. Представени са 

същностните характеристики на оперативния и на финансовия видове лизинг и 

правните аспекти на лизинговите взаимоотношения в контекста на   

Международен счетоводен стандарт /МСС/ 17, прилаган до 31 декември 2018 г., 

както и Национален счетоводен стандарт 17 Лизинг. Представен е и новият 

Международен стандарт  за финансово отчитане /МСФО/16 Лизинг, действащ  

от 01.01.2019 г. Авторът на монографията се спира на новите моменти в МСФО 

16 Лизинг, който установява  принципите за признаване, оценяване, представяне 

и оповестяване на лизинговите договори и въвежда различна философия на 

финансовото третиране на лизинга във финансовите отчети на 

лизингополучателите. Промените  подробно и задълбочено се оценяват  от 

автора, представят се и идеи  за възможни допълнения, отбелязва се липсата на 

нормативно регулаторно осигуряване. В несигурната нормативна среда се 

открояват множеството възможности за сблъсък на данъчните изисквания и 

правила с новото съдържание на стандарта, предлагат се идеи за решения. 

            Като цяло монографията е полезна и нейното съдържание има приносно 

значение  за  счетоводната теория и практика, за ускорено решаване на правните 

и данъчно-правните проблеми на лизинга.   

 

2. Студия, Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, 

Пловдив, изд. Плутон-1,  45 стр.,  изд. 2014 г.   

В студията се прави подробен анализ на инвестициите, представени са  

методите за   оценка след тяхното придобиване. Подробно се разглеждат метода 

на справедливата стойност и метода на собствения капитал /капиталов метод/. 

Предложени са счетоводни модели за отчитане на инвестициите по двата 

метода, споделени са и идеи за някои промени в данъчната регулация. Студията 

е полезна за  теорията и практиката на инвестиционните процеси.       

 

3. Доклади - 3 броя, общо 18 стр., публикувани в сборници, ISSN 

1314 – 7099. Посветени са на текущите проблеми на счетоводната и данъчно-

правна практика. 

 

4. Публикации в научни списания и продължаващи издания, общо 10 

броя, над 30 стр. Всички тези публикации са посветени на потребностите на 

практиката, отговарят и на изискванията за теоретично изследване на 

проблемите. 

Публикациите са документирани според изискванията на Правилника на 

КМТМ. Представени са и публикациите, които не са обект на рецензиране, 

поради тяхното участие  в предходни конкурси на кандидата. 

 

II. Обща характеристика на научно-изследователската, научно -

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

 

1.Научни области и проблеми по които кандидата е работил и 

продължава да работи. 



Кандидатът за професор доц. д-р Светлана Найденова е защитила 

дисертация през 2012 г.  Темата на дисертацията е „Информационна сигурност 

на лизинговите взаимоотношения“.  Тази тема присъства и в представените за 

рецензия научни произведения. И това е естествено, тъй като тази тема е често 

срещана практика в одиторската дейност. Професионалното ежедневие на доц. 

д-р   Найденова като   регистриран одитор е свързано с множество прояви на 

лизингови  процедури от гледна точка на счетоводството, правните и данъчно-

правните проблеми, активно прилага  своите знания  по темата, провежда 

консултации по нея и предизвиква множество обсъждания с представители на 

бизнеса и на счетоводната и одиторска професии. Монографията, която 

фигурира като част от списъка на публикациите за рецензиране, е посветена на 

лизинговите взаимоотношения, но от гледна точка на финансови и правни   

аспекти, осъвременена като теория, практика и  вече променена нормативна 

база. 

Представените за рецензиране научни трудове отговарят на изискванията 

за академични публикации. Теоретичната им същност и задълбочена  

обоснованост, тяхната доказана приложимост са  характерни за  научното 

изследване на кандидата за професор. Всички публикации съдържат 

действителните проблеми на практиката, значими за времето на тяхното 

проявление, в тях намират място оценките за финансово-счетоводната, данъчно-

правната и одиторска  практика, идеите за усъвършенстване на методи и 

подходи, моделите за по-съвършени съотношения между държавна намеса и 

интерес на  бизнеса. Доц. д-р Св. Найденова  е управляващ съдружник  на 

одиторска фирма „СЕТИ Одитинг“. Известна е с качеството на провежданите 

одити, организираните консултации и обсъждания по работни теми от 

практиката. Има множество сертификато, представени в документацията по 

конкурса, най-значими от които са диплом за дипломиран експерт -

счетоводител с правоспособност  на регистриран одитор и   диплом за  

вътрешен одитор. Асоцииран член е на Асоциацията на сертифицираните 

проверители на измами - САЩ. За качеството на  преподавателската, 

изследователска и одиторска дейности значение има присъствието на кандидата 

за професор на силни в тематично отношение международни прояви, 

конференции, обучителни курсове и др. в САЩ, Англия, Германия, Австрия. 

Известна е нейната активност при   обучението и разпространението на знания 

по темите за предотвратяване на изпирането на пари, преодоляване на 

корупционните практики и др. Преподава две учебни дисциплини в КМТМ 

„Техника на данъчното облагане“ и „Счетоводство“. В Университета по 

библиотекознание и информационни технологии  „Финанси и книготърговия“ и 

„Международни финанси“. В Нов български университет преподава  

Международни счетоводни стандарти и Консолидиран финансов отчет. 

 

2. Характеристика на приложната и реализаторската дейност на 

кандидата. 

                 

 



В биографичната справка на доц. д-р Найденова  са отразени всички 

нейни професионални и научни прояви, нейното присъствие в обществения 

живот на България. От нея се разбира, че тя се приема като   изследовател, 

внедрител, педагог, организатор и популяризатор на знания. Личното ми 

познанство е от ИДЕС, където в продължение на два мандата бе член на УС. 

Познавам и някои от публикациите в издания на ИДЕС, както и нейните 

обществено и професионално значими прояви  на конференции, обсъждания и 

форуми за споделяне на идеи по проблемите на счетоводната и одиторска 

теория и практика. 

 

3. Педагогическата подготовка и дейност на кандидата за исканата 

длъжност.   

 

От представените документи по конкурса става известно, че 

педагогическата подготовка на кандидата за професор е свързана с непрекъснат 

стремеж  към нови познания за норми и правила, за динамичните промени на 

практиката, на счетоводната и одитна методология. Нейните контакти с 

чуждестранни специалисти, участията в международни конференции и 

разнообразни научни прояви,  предоставят възможности за нови виждания по 

теорията и практиката на счетоводството и одита. Активно участва  в научни 

прояви и обсъждания, много от тях организирани или инициирани лично. Чела 

и чете лекции в КМТМ  и УБИТ, още и в  Нов български университет 

Сертифициран преподавател е на  Американска агенция за международно 

развитие по Международни счетоводни и Международни одиторски стандарти, 

преподава, организирани от Българска промишлено-търговска палата 

дискусионни форуми, чете обучителни лекции, организирани от Съюза на 

счетоводителите в България, ИДЕС, води майсторски клас на Българския  

форум на бизнес лидерите  и др. 

 

III. Основни научни и научно -приложни приноси   

 

Кандидатът за професор е определил  общо 19 научни и научно приложни 

приноса  в справка към документацията по конкурса. Всички те са резултат от 

изследователската дейност на доц. д-р Найденова  и могат да се приемат за 

действителни. Това дава възможност да се представи в рецензията тяхната 

същностна характеристика и значимост      

 

1. Теоретични приноси:                     

  

1. В справката на кандидата за теоретичните приноси се посочват 9 

теоретични приноса. Те са формулирани като резултат от изследване на 

проблемите на лизинга, на правните и  данъчно-правните взаимоотношения. 

Посочени и се изследват несъответствията между норми, в т.ч. и стандарти /1,2, 

4, 5,8  от справката за теоретичните приноси /и реалните потребности на  

практиката. Открояват се и субективните фактори, идеи и варианти за решения, 



свързани с богат опит на автора от практиката, прави тези приноси значими за 

финансовата наука и път към усъвършенстване на практиката.    

2.    В резултат на авторови  изследвания за продължителен период от 

време кандидатът за професор представя своето идейно  разбиране за  решения 

в данъчната практика, откроява и конкретни проблеми на лизинга  / 1,7,9 / 

3.  Изведени са и доказани качествени промени на поведението на  

субектите в лизинговите взаимоотношения  като се използва анализа  и 

оценката на  промени  в концепцията за  представяне  на лизинга  в 

корпоративната финансова информация / 1 / 

4. В резултат на последователното  изследване  на  МОС и на МСФО са 

изведени идеи и варианти на решения и оценки  в конкретните ситуации при 

различни сделки,  финансови процедури и стопански операции. Съизмерени със 

световната практика на стандартизиране, представените решения дават 

възможност  за  избор  при  търговски  и  друг  тип   международни  практики    

/1, 5, 8, / 

5. Проблемите за независимостта  в одитната практика се открояват като 

гаранция за изразено достоверно одиторско мнение, като подход обогатяващ 

теорията на одита. /1,4,7 / 

Има основание да се обобщи, че посочените теоретични  приноси  са  

полезни, изследвани и доказани предположения  с пряко влияние върху 

финансовата, счетоводната, данъчно-правната информационна среда. 

 

2.  Приложни приноси 

 

Представени   в справка  са 10 приложни приноса.  Те, както и посочените 

преди това приноси могат да се приемат  като резултат от изследователската 

научна и практическа дейност на кандидата за  професор. Като рецензент 

приемам така представените приложни приноси, които безспорно са резултат от 

изследвания и опит в практиката. Те се отнасят главно до несъответствията в 

методологическо, в много от случаите и в  правно-нормативно отношение. 

Изследвани са и са систематизирани приложни  в практиката приноси за 

несъответствията между  методологическата база прилагане на МСФО, 

аргументирано са представени възможни решения. Тази група приноси 

обогатява и съдейства да се усъвършенства счетоводната и одитна практика, 

още повече, че Международните стандарти не са предмет на технология,  а 

съгласувани и утвърдени световни методологически положения. 

Посочените приноси, публикувани към материалите за конкурса, са   

лично дело на кандидата за професор. Те   предлагат  нови методи и модели за 

конкретни решения в счетоводната, одитната и правно-данъчната практика, 

създават нови класификации, /вж. изследванията за лизинга /, обосновават идеи  

за реализация в практиката.                 

 

IV. Цитирания 

 

В справка са представени общо 34 цитирания на различни автори. Всички 



те са доказани  според  изискванията за подобна справка. Не считам обаче, че 

могат да се приемат цитирания от студентски курсови работи. В допълнителна 

справка все пак са представени главно цитирания от списания и др. подобни 

източници, според нормативните изисквания. 

 

V. Критични бележки и препоръки 

 

Могат да се отбележат някои  критични бележки по организацията на 

конкурса. Не бяха представени материали, а в по-късно представените 

материали имаше редица несъответствия с представените списъци на 

публикациите. Не се представиха и новите публикации, освен че бяха 

отбелязани в допълнителен списък. Допълнителните неща са отбелязани в три 

различни справки, което обърква повече. Това ме затрудни да отбележа със 

сигурност дали научната продукция на кандидата за професор отговаря на 

минималните изисквания за исканата длъжност. Моите коментари в рецензията 

са върху качествата на представените от доц. д-р Светлана Найденова 

материали по конкурса в основния списък. 

 

Несъответствие на публикациите в трите файла представени ни от 

20.11. до 27.11.2019 г.: 

Найденова, Светлана. Един вариант на счетоводно отчитане на продажба с 

обратен лизинг / Светлана Найденова. // Б ъ л г . с ч е т о в о д и т е л, 2003, № 

11 с. 19-20. Български счетоводител : месечно списание = Bulgarian Accountant : 

Monthly Magazine. ISSN 1310-7186. - XIV, 11 (2003), с. 19-20 – не фигурира в 

списъка с публикации и в Excel файлът, но публикацията е посочена в 

таблицата с минимални изисквания 

Найденова, Светлана. Одиторска документация при планирането на одит на 

малки предприятия. София: Академично издателство „За буквите – О 

писменехь“, 2019, 200 с.  ISBN 978-619-185-387-8 – записана е в таблицата с 

минимални изисквания, но липсва в списъка с публикации. В екселския 

файл публикацията е записана, но не е отразено, че кандидатът участва в 

конкурса с нея. 

Найденова, Светлана. Техника на данъчното облагане: Учебник за 

дистанционно обучение. София: Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - 

София, 2014. 186 с. ISBN 978-954-2971-15-3 - фигурира в таблицата с 

минимални изисквания, а не фигурира в списъка с публикациите за 

професор. В екселския файл е отбелязано, че кандидатът е участвал с този 

учебник в конкурса за доцент. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fplus.bg.cobiss.net%2Fopac7%2Fbib%2Fbib%2FCOBIB%2F1119622372&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRDgFbGNQH0Wl0tLKWLFNAPApejw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fplus.bg.cobiss.net%2Fopac7%2Fbib%2Fbib%2FCOBIB%2F1119622372&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRDgFbGNQH0Wl0tLKWLFNAPApejw


Част от публикациите посочени в екселския файл не са отбелязани нито за 

професор, нито за доцент, нито за доктор, а са представени в таблицата с 

минимални изисквания. 

Публикации във вестници не се признават за научни публикации и не се 

присъждат точки за тях! 

Не са представени доказателства за: 

Публикациите: 

Найденова, Светлана. Одиторска документация при планирането на одит на 

малки предприятия. София: Академично издателство „За буквите – О 

писменехь“, 2019, 200 с.  ISBN 978-619-185-387-8 

 

Найденова, Светлана. Един вариант на счетоводно отчитане на продажба с 

обратен лизинг / Светлана Найденова. // Б ъ л г . с ч е т о в о д и т е л, 2003, № 

11 с. 19-20. Български счетоводител : месечно списание = Bulgarian Accountant : 

Monthly Magazine. ISSN 1310-7186. - XIV, 11 (2003), с. 19-20 

 

Найденова, Светлана. Правителствени дарения и помощи – счетоводна 

трактовка в МСС 20 / Светлана Найденова. // Бълг.с ч е т о в о д и т е л,  2003, № 

13, с. 11-13. Български счетоводител : месечно списание = Bulgarian Accountant : 

Monthly Magazine. ISSN 1310-7186. - ХIV, 13 (2003), с. 11-13 

 

Найденова, Светлана.  Някои мисли, породени от непоследователност в 

българското данъчно законодателство / Светлана Найденова. // Списание на 

ИДЕС, 2003, № 6, с. 30-35. ИДЕС : списание на Института на дипломираните 

експерт-счетоводители в България. ISSN 1311-1183. - VII, 6 (2003), с. 30-35 

 

Найденова, Светлана. Пети конгрес на Института на дrпломираните експерт-

счетоводители в България / Светлана Найденова. // Списание на ИДЕС, 2007, № 

1, с. 7-16. ИДЕС : списание на Института на дипломираните експерт-

счетоводители в България. ISSN 1311-1183. - XI, 1 (2007), с. 7-16 

 

Найденова, Светлана. Разширен език за бизнес отчетност (РЕБО) / Светлана 

Найденова. // Списание на ИДЕС, 2010, № 7, с. 22-33. Идес : списание на 

Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. ISSN 1311-

1183. - XIV, 7 (2010), с. 22-33 

 

Найденова, Светлана. Метод на справедливата стойност и метод на собствения 

капитал при счетоводното представяне на инвестиции / Светлана Найденова. // 

Счетоводна п о л и т и к а, 2003, № 4-5, с. 19-23.  Счетоводна политика : Нови 

принципи и подходи в счетоводството. ISSN 1312-2142. - 4-5 (2003), с. 19-23 

 

Найденова, Светлана. Концептуална рамка на стандартите  за независимост на 
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Американския институт на дипломираните експерт – счетоводители / Светлана 

Найденова. // Г о д и ш н и к  на ИДЕС.  2009, с. 187 – 202. ИДЕС : Институт 

на дипломираните експерт-счетоводители в България. Годишник на ИДЕС ISSN: 

1313-2148. - ІІІ,  (2009), с. 187-202 

 

Найденова, Светлана. Същност и класификация на лизинговите договори / 

Светлана Найденова. // Б ъ л г . с ч е т о в о д и т е л, 2004, № 14, с. 8-9. 

Български счетоводител: месечно списание = Bulgarian Accountant : Monthly 

Magazine. ISSN: 1310-7186. - ХV, 14 (2004), с. 8-9 

 

Найденова, Светлана. Противоречие между Закона за митниците и Закона за 

данъка върху добавената стойност санкционира бизнеса с по-високи данъци 

/Найденова, Светлана./  ИДЕС: списание на Института на дипломираните 

експерт-счетоводители в България. ISSN 1311-1183. - Н, 5 (2006), с. 52-53 

 

Найденова, Светлана.  Проблеми при прилагането за първи път на 

международните стандарти за финансово отчитане/ Найденова, Светлана.// 

Български счетоводител : месечно списание = Bulgarian Accountant : Monthly 

Magazine. ISSN 1310-7186. - ХV, 20 (2004), с. 9-10 

 

Найденова, Светлана. Капиталов метод за счетоводно представяне на 

инвестиции/Найденова, Светлана// Cobiss: Български счетоводител : месечно 

списание = Bulgarian Accountant : Monthly Magazine. ISSN 1310-7186. - XIV, 10 

(2003), с. 14-16 

Найденова, Светлана. Практическо пояснение 26 (преработено). Насоки за 

одиторска документация при по-малки дружества / Светлана Найденова. // 

Списание на ИДЕС, 2011, бр. извънреден, с. 3-71. Cobiss: ИДЕС : списание на 

Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. ISSN 1311-

1183. - ХV, извънреден брой (2011), с. 3-71 

 

Найденова, Светлана. Техника на данъчното облагане: Учебник за 

дистанционно обучение. София: Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - 

София, 2014. 186 с. ISBN 978-954-2971-15-3 – представен е за доцент, а 

фигурира в таблицата с минимални изисквания! 

 

VI. Лични впечатления и становище за дейността на кандидата   

           

Моите лични впечатления за кандидата са от ИДЕС. Тя беше два мандата 

член на УС на ИДЕС  и както моите, така и на колегите впечатления бяха много 

добри имено заради творческия подход в решаването на конкретни проблеми в 

дейността на българската одитна теория и практика. Тя  е и с добра обществена 

известност, с участието си в дейността на различни неправителствени 

структури. 
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VII.    З   А   К   Л   Ю   Ч   Е   Н   И   Е       

                 

След направения преглед на материалите по конкурса и тяхната оценка 

предлагам на Научното жури да  гласува за заемане  от доц. д-р Светлана 

Цветанова Найденова  на академичната длъжност  ПРОФЕСОР   към Колеж 

по мениджмънт, търговия  и маркетинг, след отстраняване на отразените по-

горе несъответствия, по преценка. 

 

30.11.2019                                      РЕЦЕНЗЕНТ :            

София 

                                                                               /доц. д-р Катя Златарева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


