
 

 

ДО  

Председателя на научното жури 

проф. д.н. Антоанета Кирова 

 

 

ОТГОВОР 

 

от  доц. д-р Светлана Найденова 

 

на въпросите и бележките, поставени в рецензиите и становищата от 

членовете на научното жури, назначено за провеждането на  конкурс за 

заемане на академичната длъжност “професор”, област 3. Социални, 

стопански и правни науки; професионално направление – 3.8. Икономика; 

научна област - Финанси (Управление и контрол на финансовата 

информация и правна регулация), обявен от КМТМ в ДВ, бр. бр. 58 от 

23.07.2019 г 

 

 

Уважаеми членове на научното жури, 

 

Благодаря Ви за изразените мнения, препоръки и бележки. Те 

предоставят ценни насоки за моята бъдеща работа.  

 

 Предоставям на Вашето внимание отговори на поставените въпроси 

и изразените препоръки и критични бележки:  

 

 



 

1. Бележки и препоръки от проф. д.ик.н. Стоян Денчев: 

„Кандидатът в конкурса е с обособен професионален профил и 

доказан потенциал в областта на финансите и тяхната правна регулация, 

който опит препоръчвам да бъде отразен в повишена публикационна 

активност, както в специализирани научни, така и в учебни издания, които 

биха били ценен учебен ресурс и популяризиране в научната общност на 

постигнатите резултати и текущите изследвания.”     

 

Отговор: Приемам с благодарност препоръката на проф. д.ик.н. Стоян 

Денчев да предприема действия за повишаване на моята публикационната 

активност, както в специализирани, така и в учебни издания.  

 

2. Бележки и препоръки проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева: 

„Безспорният авторитет на кандидата в професионалната общност на 

регистрираните одитори в България се потвърждава и от публикациите в 

научно-популярни издания, в които поставените проблеми възбуждат 

обществена дискусия и насочват вниманието към усъвършенстването на 

законотворчеството в областта на бизнеса и финансите.  

Препоръката ми към кандидата е да обобщи натрупания опит от 

решаване на конкретни проблемни ситуации в теоретико-приложно 

изследване, което да публикува като студия във високоимпактно издание 

или като самостоятелна монография.”  

Подходящо е публикуването в електронни издания или на 

електронни платформи на учебни помагала за студенти в бакалавърските и 

магистърските програми както за КМТМ, така и за други висши училища в 

Р България.  

 



Отговор: Приемам с благодарност препоръката на проф. д-р 

Кристина Върбанова-Денчева да подготвя студия или самостоятелна 

монография с теоретико-приложно изследване на конкретни проблемни 

ситуации, които да публикувам във високоимпактно издание. Ще обмисля 

също така възможностите за публикации в електронни издания или на 

електронни платформи на учебни помагала за студенти. 

 

3. Критични бележки и препоръки от доц. д-р Катя Златарева: 

„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 

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


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. 

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 

 

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


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 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 
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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!” 

 

Отговор: Приемам с благодарност критичните бележки на доц. д-р Катя 

Златарева и бих искала да уточня следното: 

Допуснах грешки при подготовката на документацията за 

конкурса, които основно се дължат на липса на опит в прилагането на 

новите изисквания на законодателството от май 2018 година и във 

възможно най-кратки срокове организирах тяхното отстраняване и 

предоставих допълнителна актуализирана информация. 

В таблицата с наукометричните показатели за настоящия конкурс 

са посочени научни публикации, които не са представяни за рецезиране в 

конкурсите за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и 

за заемане на академична длъжност „доцент”. Те фигурират в общия 

списък с публикации в РАС на НАЦИД. 

 Само част от тези публикации са предоставени за рецензиране от 

научното жури за настоящия конкурс за „професор”. Към тях има и 

допълнителни публикации във вестници и списания, които поставят 

началото на обществени дискусии по важни за бизнеса проблеми. 

 Публикациите във вестници, предоставени в документите за 

конкурса не са включени в таблицата с наукометричните показатели. 

 

 

 



 

 4. Критични бележки и препоръки от проф. д.п.н. Тодор Танев 

„Критичната ми бележка към научната работа на доц. д-р Светлана 

Найденова е да постави по-голям  акцент на прагматичното приложение на 

очертаните в публикациите тенденции. Важно е още сега тя да прецени как 

това може да се осъществи. 

 

Препоръката ми към кандидатката е да продължи изследванията  на 

трудности и предизвикателства при практическото приложение на новите 

изисквания на професионалните стандарти и  затрудненията на бизнеса 

при изпълнението на тези изисквания,  и да продължи анализа на 

адекватността на нормативната регулация в тази динамично променяща се 

среда. 

Въпросът ми към доц. Найденова е съществува ли в България процедура за 

внасяне на корекции в нормативната уредба при констатирани 

несъответствия и ако – не, каква е препоръката на кандидата?” 

 

Отговор: Приемам с благодарност критичните бележки на проф. 

д.п.н. Тодор Танев. В моята бъдеща работа ще задълбоча анализа на 

тенденциите, които изследвам и на тяхното практическо проявление и 

прагматично приложение, както и на актуалните промени в 

професионалните стандарти и адекватната промяна в нормативната уредба. 

Не ми е известно дали съществува законова процедура за внасяне на 

корекции в нормативната уредба при констатирани несъответствия. Моето 

мнение е, че когато се подготвят законопроекти на закони, регулиращи 

специфични области, е необходимо в законотворческите екипи да участват 

експерти, проектите на законите да бъдат подлагани на обществено 

обсъждане и мнението на експертите да бъде определящо. 

 



5. Критични бележки и препоръки от проф.  д-р Септемврина  

Костова: 

«Препоръчвам на доц. д-р Светлана Найденова да публикува в 

реферирани и индексирани в световно известни бази данни списания, 

както  и ръководство на докторанти в нейната експертна област.»  

 

Отговор: Приемам с благодарност препоръката на проф. д-р 

Септемврина Костова. Предвиждам  да подготвя публикации в реферирани 

и индексирани в световни бази от данни в съответствие с изискуемите 

критерии.  

6. Критични бележки и препоръки от проф. д.н. Антоанета 

Кирова: 

„Нямам съществени критични бележки по отношение на 

представените за оценка трудове на кандидатката. Препоръката ми е 

свързана с увеличаването на възможностите й да споделя със студентите в 

ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ своя теоретичен и практико-

приложен опит.” 

 

Отговор: Приемам с благодарност препоръката на проф. д.н. 

Антоанета Кирова, в лекционните курсове и семинарните занятия да 

продължа да включвам актуални казуси от финансовата практика.  

 

     Подпис: 

      /доц. д-р Светлана Найденова/ 

05.12.2019 г. 

  


