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КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д.н. Антоанета Димитрова Кирова 

 

Месторабота: Колеж по МТМ, гр. София 

 

 

относно научните и приложните трудове  

 

на 

 

доц. д-р Светлана Цветанова Найденова 

 

представени за участие в 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., за която тя е единствен кандидат 
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I. Обща характеристика на трудовете на кандидата  

Във връзка с участието си в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „Професор“ (Управление и контрол на финансовата информация и 

правна регулация), доц. д – р Найденова е представила следната научна 

продукция: 

 1 бр. монография (137 бр. страници); 

 3 бр. студии (183 бр. страници); 

 30 бр. статии в реферирани научни списания (166 стр.); 

 4 бр. доклади от участия в научни конференции (27 стр.); 

 1 бр. учебник (186 стр.); 

 34 бр. цитирания (установени от НАЦИД). 

Общият обем на представените материали е от порядъка на около 700 

страници. 

Съгласно мнението на експертна комисия, представените по конкурса 

публикации и други документи са изправни, пълни и много добре 

комплектовани. 

Настоящото становище е изготвено в съответствие със Заповед № 

5/20.09.2019 г. на Ректора на КМТМ, относно състава на Научното жури по 

обявения конкурс, упоменат по-горе. 

II. Оценка на научноизследователската, научно-приложната и педагогическата 

дейност на кандидата 

Кандидатурата на доц. д-р Светлана Найденова за академичната 

длъжност „Професор“ в КМТМ е изцяло в съответствие с изискванията на 
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ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение, изготвен и приет с Решение на 

АС на КМТМ: 

 Кандидатката е защитила докторска дисертация на тема „Информационна 

сигурност на лизинговите взаимоотношения”; 

 Избрана е на академичната длъжност „Доцент“ в КМТМ през 2015 г., т.е. 

длъжността е заемана от 4 години; 

 От приложената таблица за съответствие с наукометричните критерии и 

изисквания за придобиване на академичната длъжност „Професор“ е 

видно, че кандидатката напълно отговаря и дори надхвърля необходимия 

брой точки, формиращ долната граница на изискванията. При минимално 

изискване за 550 т., кандидатката е показала 990 т. 

В представените по настоящия конкурс научни публикации се съдържат 

следните приноси от теоретичен характер: 

 Систематизирани актуални критерии за определяне на активи, сделки и 

събития; 

 Третиране на въпросите за информационната сигурност; 

 Определени са качествени промени в позиционирането на субектите в 

лизинговите взаимоотношения, на база на оценка на концептуалните 

промени при финансовото представяне на лизинга в корпоративната 

финансова информация; 

 На базата на задълбочена аналитична работа са обогатени методологиите 

за прилагането на МСФО, като са установени противоречия с 

националната нормативно-правна рамка. 



4 

 

Теоретичните приноси, документирани от кандидатката са придружени със 

сериозни практико-приложни приноси, а именно: 

 Анализ и изследване на несъответствията на съществуващата 

методология за прилагане на МСФО и на тази база аргументиране на 

необходимите промени; 

 Разработени финансови модели за представяне на инвестициите в 

асоциирани предприятия и тяхното счетоводно отчитане; 

 Изследвани и апробирани специфични финансово-счетоводни модели за 

усъвършенстване на генерирането и управлението на финансовата 

информация и други, не по-малко значими. 

 Анализ на XBRL – език за електронна комуникация на бизнес данни, 

наличните информационни предимства при неговото прилагане от страна 

на потребителите и други, не по-малко значими. 

Като цяло, от представените публикации и таблицата с наукометричните 

критерии става ясно, че кандидатката за академичната длъжност „Професор” е 

утвърден специалист и преподавател в сферата на Финансовия одит. 

III. Педагогическа подготовка и дейност на кандидата да изискваната 

длъжност: 

Доц. д-р Светлана Найденова е утвърден университетски преподавател и 

доказан експерт със значителен практически опит, което е видно от следната 

информация: 

 Преподавател в Колежа по маркетинг, търговия и мениджмънт по 

дисциплини като „Счетоводство“ и „Данъчен и митнически контрол“; 
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 Преподавател в Университета по библиотекознание и информационни 

технологии по дисциплините „Финанси и книготърговия” и 

„Международни финанси” 

 Преподавател в Нов Български университет по дисциплините 

„Международни счетоводни стандарти” и „Консолидиран финансов 

отчет” 

 Сертифициран преподавател по Международни Счетоводни Стандарти и 

Международни Стандарти за Одит от Американска Агенция за 

Международно Развитие 

- Преподавател на семинари за обучение, организирани от: Институт на 

Дипломираните Експерт-Счетоводители в България, Съюз на 

счетоводителите в България, БТПП, Специализирани професионални 

издания и др.; 

IV. Критични бележки и препоръки  

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. 

VI. Лични впечатления и становище за дейността на кандидата  

Доц. д-р Светлана Цветанова Найденова е водещ експерт в сферата на 

финансовия одит, изявена като независим финансов одитор и консултант по 

финансово и търговско право. Като квалифициран финансист и счетоводител е 

привлечена и като независим експерт към Европейската инвестиционна банка. 

Опитът й е формиран в резултат на активна дейност в периода от 1996 г. до 

настоящия момент, а в периода от 1995 година до момента – непрекъснато 

подържане на професионалната квалификация в изпълнение на изискванията на 
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Закона за независимия финансов одит за не по-малко от 40 академични часа 

обучение годишно. От 1995 г., кандидатката е регистриран одитор.  

VII. Заключение 

Въз основа на представените в рамките на конкурса разработки, в чиято 

задълбоченост се уверих лично, констатираните научни, научно-приложни и 

практически приноси, както и на личните ми впечатления от доц. д-р Светлана 

Цветанова Найденова предлагам следното: 

1. Предвид безусловно показаната висока степен на професионална 

компетентност, 

2. Въз основа на постигнатите научни резултати, 

3. На база на констатираната преподавателската активност, практически 

опит в управлението на стопански предприятия и участието в 

изследователски проекти: 

Научното жури да присъди на доц. д-р Светлана Цветанова Найденова 

академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Управление и 

контрол на финансовата информация и правна регулация” (област на 

висшето образование 3 „Социални, стопански и правни науки”, професионално 

направление 3.8. „Икономика”). 

Автор на становището: ...…................................ (подпис) 

  (проф. дн Антоанета Кирова) 

 

Дата 24.10.2019 г. 

гр. София 


