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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Красимир Христов Керчев 

доцент по Политическа икономия (икономика на иновациите) 

в професионално направление 3.8 Икономика 

 

определен за член на научно жури със Заповед № 7/31.102019 г., на ректора на 

Колежа - проф. Жозеф Теллалян №7/31.10.2019 г., за провеждане на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „професор“ по "Управление и контрол на 

финансовата информация и правна регулация", Област 3.Социални, стопански и 

правни науки, ПН3.8 Икономика, НО „Финанси“, обявен в ДВ, бр. 58 от 23. 07. 2019 

г., 

на доц. д-р Светлана Цветанова Найденова, 

относно научно-изследователската и преподавателска дейност, и представените 

научни трудове за участие в обявеният конкурс. 

 

Уважаеми членове на научното жури, 

Представям на Вашето внимание становището си за научната, научно-приложната, 

преподавателска и практическа дейност на кандидата в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „професор“ по „Управление и контрол на финансовата 

информация и правна регулация“. 

 

Становището е изготвено въз основа на представените материали от доц. д-р Светлана 

Найденова за участие в обявения конкурс. 

 

І. Обобщени данни и оценка за кандидата 

От автобиографията на доц. д-р Светлана Найденова се придобива представа за нейните 

трудови, лични, научни, изследователски, социални, организационни, технически, 

артистични и др. умения и компетенции:  

1. Кандидатът в обявения конкурс доц. д-р Светлана Найденова, е родена на 03.12.1959 г. 

и в активния си професионален живот е осъществявала следните дейности: 

1.1. В периода 1996 г. и досега трудовият й стаж е като: доцент, управител, финансов 

ревизор, счетоводител, одитор и др. длъжности в различни висши училища, БАН и 

търговски дружества; 

1.2. В периода от 1995 г. и до момента поддържа професионалната квалификация според 

изискванията на Закона за независимия одит, за не по-малко 40 академични часа 

обучение годишно в търговски дружества, асоциации, агенции, центрове, висши 

училища, институти, Световна банка и др.; 
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1.3. В периода от 2015 г. е преподавател в: Колеж по МТМ – София, УНИБИТ – София, 

НБУ – София, Американската Агенция за Международно Развитие и е участвала в 

провеждането на семинари за обучение, организирани от различни институти, съюзи и 

търговско-промишлената палата. За това са представени надлежно заверени документи. 

2. Доцент д-р Светлана Найденова е дала обобщена справка за нейни публикации: 

2.1. Монографии – 1 бр. в обем от 137 стр.; 

2.2. Студии – 3 бр. с общ обем от 183 стр.; 

2.3. Статии – 30 бр. с общ обем от 166 стр.; 

2.4. Доклади – 4 бр. с общ обем от 27 стр.; 

2.5. Учебник – 1 бр. с общ обем от 186 стр. 

3. В този период доц. д-р Светлана Найденова е участвала в научни форуми, кръгли маси 

и работни срещи в България и др. държави. 

4. Доцент д-р Светлана Найденова е участвала в 14 национални и международни научно-

приложни проекти. 

5. Доцент д-р Светлана Найденова притежава разнообразни лични, социални, 

организационни, технически, артистични и др. умения и компетенции.  

6. Доцент д-р Светлана Найденова е представила: 

6.1. Диплом № 0021 за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ от 

УНИБИТ от 29.06.2012 г.; 

6.2. Диплома от АС на КМТМ – София, за присъждане на академичната длъжност 

„доцент“ от 02.03.2016 г.; 

6.3. Диплома за придобита правоспособност на дипломиран експерт-

счетоводител/дипломиран одитор от ИДЕС от 22.01.2001 г. 

6.4. Служебни бележки от висши училища за осъществена преподавателска дейност.  

7. Подробен списък на публикациите на доц. д-р Светлана Найденова. 

8. Справка за приносите и областите на компетентност в трудовете на доц. д-р Светлана 

Найденова. 

9. Справка от НАЦИД по образец за покрити изисквания по групи показатели, в Област 

3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.8 Икономика 

10. Списък на цитиранията на доц. д-р Светлана Найденова – 20 бр. 

11. Справка за покритите национални изисквания по чл. 29 от ЗРАСРБ и Правилника за 

неговото приложение за академичната длъжност „професор“, към научната и 

преподавателската дейност на доц. д-р Светлана Найденова. 

12. Списък на Резюмета и публикации на доц. д-р Светлана Найденова. 

Съобразно изложените до тук обстоятелства, както и според представените за 

удостоверяването им материали и документи считам, че като кандидат в обявения 

конкурс, доц. д-р Светлана Найденова е изпълнила формалните изисквания за 

придобиване на академичната длъжност „професор“ предвидени в чл. 29 от ЗРАСРБ и 

ППЗРАСРБ. 
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ІІ. Оценка на научно-изследователската дейност и на научните и практически 

резултати и приноси на представените от кандидата научни трудове 

Съобразно изискванията на ЗРАСРБ доц. д-р Светлана Найденова е представила в 

законно установения срок научни публикации за участие в конкурса и справка за 

научните приноси в тях. 

Представените трудове по предметен обхват и научна насоченост са във връзка с 

проблематиката на конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ по 

„Управление и контрол на финансовата информация и правна регулация“. 

1. В представения монографичен труд на тема „Финансови и правни аспекти на 

лизинговите взаимоотношения“ /2019/, доц. д-р Светлана Найденова разглежда 

лизинговите взаимоотношения, практиката и нормативната уредба за осигуряване на 

информационната им сигурност, както и Международния стандарт за финансово 

отчитане (МСФО) 16 Лизинг. 

Монографичният труд се откроява със следните по-важни теоретични, практически и 

приносни достойнства: 

1.1. В първа глава се откроява с доброто теоретично анализиране и детайлното 

практическо познаване на нормативните документи, свързани с лизинговите 

взаимоотношения – НСС 17, МСС 17. Всички разсъждения по тях са подкрепени с 

разработване на конкретни числови примери, планове, договори, таблици и др., което 

има силно изразен практико-приложен характер на монографията. 

1.2. Във втора глава са разгледани трите аспекта на изискванията за информационна 

сигурност на лизинговото взаимоотношение. Представен е вариант на концепция за 

оперативната възможност на предприятието за решаване на задачите, свързани с 

информационната сигурност на лизинговите договори. Направено е емпирично 

изследване на установени практики в лизинговите взаимоотношения, при различни 

договори за лизинг. Показано е доброто познаване на нормативната уредба на 

лизинговите взаимоотношения в България и на тази основа са изведени проблеми за 

гарантирането на информационната сигурност в тях. 

1.3. В трета глава авторът откроява целта на МСФО 16 Лизинг - да осигури база за 

потребителите на информация от финансовите отчети, за да преценят на колко възлиза 

лизингът, какъв е лизинговият срок и да придобият увереност относно обезпечеността на 

паричните потоци, произтичащи от лизинг. Заключава се, че МСФО 16 Лизинг не успява 

да разреши  всички проблеми, свързани с лизинговото взаимоотношение и „няма да 

промени ползите от лизинга като ефективен източник на финансиране, но ще промени 

начина, по който компаниите признават в своите финансови отчети лизинговото 

взаимоотношение“. Пречка за това е остарялата и неадекватна нормативна уредба в 

България.  

Безспорните теоретико-методологически и практико-приложни достойнства на 

представения в обявения конкурс монографичен труд в своята цялост притежава 

качествата на самостоятелен труд с аналитични и приносни достойнства по смисъла на 

ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ за придобиване на академичната длъжност „професор“. 

2. В Практико-приложен курс по МСС „Отчитане на инвестициите в асоциирани 

предприятия“ /2004/ са разгледани основните въпроси, свързани с инвестициите в 

асоциирани и смесени предприятия по отношение на възникване, промяна и 

приключване на стойността. 
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3. Доклади, становища и съображения (по реда на подреждането им в материалите за 

конкурса), от участие в национални и с международно равнище конференции, 

симпозиуми, кръгли маси, дискусии и други: 

3.1. „Информационни предизвикателства пред въвеждането и използването на 

Разширения език за бизнес отчетност (XBRL)“ /2015/. 

Подчертан е потенциалът на Разширения език за бизнес отчетност (XBRL) за намаляване 

на разходите на регулатори, компании и потребители на финансова информация, чрез 

увеличаване на прозрачността при потреблението на финансовата информация. 

3.2. „Независимост – стандарт за професионално поведение“ /2015/. 

Анализира се възприетият стандарт за независимост за професионално поведение, който 

включва подхода за анализ на въпроси, свързани с независимостта, на базата на риска 

при взаимоотношенията между експерт и клиент. 

3.3. „Когато се създава нова норма“ /2007/. 

Разгледан е подходът за преодоляване на лошите практики в приемането на правни 

норми, при който още с приемането на даден законов или нормативен акт, те да бъдат 

ясни, еднозначни и справедливи, за да не създават хаос във финансовите отношения.  

3.4. „Неадекватни текстове, регламентиращи отговорността на дипломираните експерт-

счетоводители в наказателния кодекс“ /1998/. 

Във връзка с приетата разпоредба в чл. 260, ал. 2 от НК, за търсене на отговорност на 

експерт-счетоводител при заверка на неверен годишен отчет, се прави изводът, че 

„българският законодател се нуждае от експертна помощ при разработването на 

законодателни актове, когато те регламентират специфични дейности“. 

3.5. „Международни счетоводни стандарти за публичния сектор – перспективи за 

възприемането им в България“ /2011/. 

Направен е преглед и разбор на изказванията и дискусиите в проведената кръгла маса на 

тема „Международни счетоводни стандарти за публичния сектор – перспективи за 

възприемането им в България“. 

3.6. „Правителствени дарения и помощи – счетоводна трактовка в МСС 20“ /2003/. 

Очертани са проблемите, които възникват във връзка с приложението на МСС 20 и са 

посочени възможните пътища за тяхното разрешаване. 

3.7. „Двойно облагане за износители“ /2006/. 

Анализирани са противоречията в Закона за данък върху добавената стойност  и Закона 

за митниците, които ощетяват дружествата и ги натоварват с двойно облагане. 

3.8. „Изпълнителната власт да не се бърка в счетоводството“ /2004/. 

Застъпва се тезата, че Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и 

Международните одиторски стандарти (МОС) са професионални стандарти, и 

ръководството за тяхното прилагане трябва да се осъществява единствено от 

професионални организации. 

3.9. „Фирмите влизат в счетоводен капан“ /2005/. 

Констатира се, че предложените промени в законодателството могат да създадат 

проблеми на малкия и среден бизнес при изготвянето на финансовите им отчети за 2005 

г. 
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3.10. „Някои проблеми при прилагането за първи път на МСФО“ /2005/. 

Разгледани са някои все още нерешени въпроси, които ще затруднят бизнеса при 

прилагането на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). 

3.11. „Счетоводно отчитане и продажби с обратен лизинг“ /2002/. 

Направен е коментар на някои специфични проблеми в счетоводното отчитане на 

продажбите с обратен лизинг при отчитане на двете сделки в него: 1) покупко-продажба 

и 2) лизингов договор за прехвърляне на правото да бъде използван активът. 

3.12. „Счетоводно третиране на размяна на активи съгласно МСС 16 имоти, машини, 

съоръжения и оборудване“ /2004/. 

Изведени са някои проблеми, свързани с отчитането на размяната на несходни и подобни 

капиталови активи. 

3.13. „Извънредните статии и тяхната трактовка съгласно МСС 8. Нетни печалби и 

загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика“ /2003/. 

Предложен е модел за приключване на разходите в приходите по застрахователни 

операции, който да улесни дружествата при настъпване на застрахователни събития за 

детайлизиран анализ на структурата на приходите и разходите по един и същ вид 

застраховка и последваща корекция на структурата на изънредните разходи. 

4. Доцент д-р Светлана Найденова е представила сертификати и удостоверения за 

участие в тематични обучения и семинари на национално и международно ниво – 14 бр. 

 

Представените от доц. д-р Светлана Найденова материали и документи показват 

задълбочено осмисляне на теорията, постоянно следене, познаване и тълкуване на 

законовите и нормативни документи, и практико-приложното им адаптиране за 

поведение на фирмите съобразно икономическата среда, нарастващата конкуренция в 

национален и глобален мащаб. Те представят кандидата като добър изследовател, 

способен на базата на обзор на научна литература, теоретико-емпирични проучвания, 

практически примери и наблюдения да прилага знанията си, анализира и обобщава 

получените резултати и да прави съответните изводи.  

От прегледа на общите данни и изисквания, представените научни публикации, 

осъществената научно-изследователска дейност и преподавателска дейност, 

теоретичните приноси, цитирания и практически резултати в работата на от доц. д-р 

Светлана Найденова, считам, че тя отговаря на изискванията по смисъла на ЗРАСРБ и 

ППЗРАСРБ за участие в провеждания конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор“ по "Управление и контрол на финансовата информация и правна регулация". 

 

IІІ. Заключение 

По решение на АС на Колеж по МТМ – София със Заповед на ректора проф. Жозеф 

Теллалян, доц. д-р Светлана Найденова участва в обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор“ по "Управление и контрол на финансовата 

информация и правна регулация" в Област 3. Социални, стопански и правни науки, ПН 

3.8 Икономика, научна област „Финанси“, обявен в ДВ, бр. 58 от 23. 07. 2019 г. 

1. Изразявам положителната си оценка за цялостната научно-изследователска и 

практико-приложна дейност доц. д-р Светлана Найденова.  



6 

 

2. Считам, че доц. д-р Светлана Найденова покрива изискванията по смисъла на чл. 29 

от ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „професор“ по 

"Управление и контрол на финансовата информация и правна регулация" в Област 3. 

Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.8 Икономика, 

Научна област „Финанси“.  

 3. Подкрепям кандидатурата на доц. д-р Светлана Найденова да бъде избрана и заеме 

академичната длъжност „професор“ в Колежа по ТМТ – София. 

 

 

 

Дата: 28 Ноември 2019 г.  Член на журито: 

 

доц. д-р Красимир Христов Керчев 

 

 

 


