
Р Е Ц Е Н З И Я  

от проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева 

ОТНОСНО: Конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по 

професионално направление 3.8. „Икономика”, научна специалност 

„Финанси”. 

1. Информация за конкурса 

Съгласно предоставената документация, процедурата по обяваването 

на конкурса е спазена и той е обявен в Държавен вестник бр. 58 от 

23.07.2019 година.  

В състава на научното жури съм включена на основание чл. 4, ал. 7 

от ЗРАС на Р България, чл. 2, ал. 11 от ПУРЗАД в КМТМ – София, по 

предложение на Председателя на научното жури, със заповед на Ректора 

на  Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг (КМТМ) – София № 

8/3.12.2019 г. в качество на рецензент от квотата на външните за КМТМ, на 

мястото на проф. д.ик.н. Михаил Динев. Поради сериозно заболяване и 

необходимост от болнично лечение на проф. д.ик.н. Михаил Динев, който 

е назначен за член на научното жури със заповед на Ректора на КМТМ – 

София № 5/20.09.2019 г. се налага неговата замяна. 

2. Информация за кандидатите в конкурса 

Светлана Найденова е единствен кандидат в конкурса.  

Завършила е специалност „Финанси и кредит” в УНСС. От 1995 

година е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.  

Управляващ съдружник е на „СЕТИ Одитинг” ООД, където в 

продължение на  25 години упражнява правоспособността си на 

регистриран одитор и работи в областта на независимия финансов одит, 
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търговското и финансово право, управлението и контрола на финансовата 

информация.  

През 1999 г. специализира в Института на дипломираните експерт-

счетоводители на Англия и Уелс.  

Нейното професионално развитие преминава през множество 

специализации по проекта  „Капиталови пазари”  в Американската агенция 

за международно развитие. През 2001 г. участва в обучение за 

преподаватели и получава сертификат за „Преподавател по Международни 

счетоводни стандарти и „Международни стандарти за одит“. Специализира 

одитинг във Вашингтон и Западна Вирджиния, САЩ в Центъра за 

международно сътрудничество към Щатски колеж „Блуфийлд“ – Одитинг. 

През 2005 г. специализира по Проект на Световната банка – „Път към 

Европа – Програма за счетоводна отчетност и институционално 

укрепване“. През 2006 г. специализира в Лондон по Програма, 

организирана от Агенцията за финансово разузнаване към Министерството 

на финансите, съвместно с английското правителство – „Обучение по 

проблемите на мерките срещу изпиране на пари, мерките срещу 

финансиране на тероризъм и мерките срещу корупция”.  

За рецензиране от научното жури са представени 15 публикации:  

 една монография;  

 една студия;  

 3 публикувани доклада в сборници на национални форуми с 

международно участие;  

 10 научни публикации в периодични (списания) и продължаващи 

издания. 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност „професор” 
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В съответствие с изискванията на на чл. 29, ал. 1  и ал. 2 от ЗРАСРБ 

(за професор) и на чл. 28 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

КМТМ – София, кандидатът е представил документи, удостоверяващи 

основанията за кандидатстване в конкурса за „професор”: 

 Диплома за образователна и научна степен „доктор” от УниБИТ; 

  Диплома за академичната длъжност „доцент” в Колеж по 

мениджмънт, търговия и маркетинг - София; 

 изпълнява минималните национални изисквания по чл. 26, ал. 1 

от ЗРАСРБ. 

 Издадена монография „Финансови и правни аспекти на 

лизинговите взаимоотношения” (2019) и публикации в 

специализирани научни издания, които не са  представени в 

конкурсите  за образователната и научна степен „доктор” и за 

академичната длъжност „доцент”; 

 диплом № 0320/1995 г., вписан в регистъра на Института на 

дипломираните експерт-счетоводители в България. 

4. Учебно-преподавателска дейност 

Доц. д-р Светлана Найденова е преподавател по „Техника на 

данъчното облагане”  и  „Счетоводство” в КМТМ – София,  както и в Нов 

български университет (НБУ) и в Университета по библотекознание и 

информационни технологии (УниБИТ). От 2012 година е хоноруван 

преподавател по „Финанси и книготърговия” в УниБИТ. В НБУ преподава  

„Международни счетоводни стандарти” и „Консолидиран финансов отчет” 

в Магистърска програма „Счетоводство и одитинг” (2014-2016 г.). 

Доц. д-р Светлана Найденова е сертифициран преподавател по 

Международни счетоводни стандарти и Международни стандарти за одит 

от Американската агенция за международно развитие. Лектор е на 
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семинари за професионално обучение, оранизирани от: Института на 

дипломираните експерт-счетоводители в България; Съюза на 

счетоводителите в България; Българската търговско-промишлена палата. 

Преподавала е и в майсторските класове, организирани от Българския 

форум на бизнес-лидерите.  

5. Характеристика на представените научни публикации 

Кандидатът представя за рецензиране от научното жури 15 

публикации: една монография, една студия, три доклада, публикувани в 

сборници с доклади от национални научни форуми, включително с  

международно участие, и десет научни публикации в периодични и 

продължаващи издания.  

В публикациите са представени изследванията на кандидата по 

актуални теоретико-приложни проблеми на данъчното законодателство, 

проследено като процес в Р България. В тях се отразяват анализите и 

оценката на проблемните ситуации, свързани с несъответствието между 

динамиката на процесите в практиката и тяхното обхващане от 

нормативната регулация.   

В монографията са разгледани проблемите, свързани с промяната на 

финансовото отчитане на лизинговите взаимоотношения във връзка с 

новия МСФО 16 Лизинг. Разгледани са основни теоретични и правни 

постановки, както и финансови модели, отразяващи генерирането на 

финансовата информация, свързана с лизинговите договори. 

Монографията дава добра теоретико-приложна основа за проучване 

и разбиране на логическата обвързаност на елементите и детайлите на 

лизинговите взаимоотношения. Направен е и преглед на нормативната 

уредба, регулираща лизинговите договори в Р България, и нейната 

неактуалност. 
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В прагматичен аспект постигнатите резултатати от изследването в 

монографията могат да се приемат като модел за генериране на достоверна 

и актуална финансова информация.  

В студията е разгледана същността на инвестициите в асоциирани 

предприятия и финансовите модели за представяне на информацията за 

тях. Тя дава необходимата практико-приложна основа на варианти за 

финансово отчитане. 

В предоставените за рецензиране публикации кандидатът е отразил 

съществуващи в практиката проблеми и казуси, които са анализирани и 

оценени с теоретичния инструментариум на актуални научни изследвания 

в областта на финансите, като същевременно в синтезиран вид те са 

проектирани в конкретни приложни техники за финансово отчитане. 

Теоретични приноси 

Новите теоретични постановки, заложени в МСФО 16 са 

анализирани и оценени от гледна точка на потенциалните затруднения при 

промяна в оценките на лизинговите елементи, както и като предпоставка за 

различно третиране на лизинговите сделки във финансовите отчети на 

страните по лизинговите договори, водещи до заплаха за манипулиране на 

финансовата информация.  

Идентифицирани са проблемни ситуации, генерирани от практиката, 

вследствие несъответствията между националните и международните 

стандарти за финансово отчитане и действащата законодателна рамка. 

Анализирани и систематизирани са промените върху елементите на 

събития и сделки, които са неизбежно следствие от въздействието на 

протичащите динамични процеси при генерирането на финансова 

информация на база на изискванията на професионалните стандарти. 
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Очертани са противоречията между наложилите се практики при 

прилагането на МСФО и действащата неактуална законодателна уредба, 

което създава  заплахи за достоверността на финансовата информация. 

Приложни приноси 

Актуализирана е методологията за прилагане на МСФО, като са 

обосновани необходимите промени вследствие от идентифицираните 

несъответствия в нея. 

Разработените финансови модели за генериране на финансова 

информация са апробирани в условнията на реалния бизнес. 

Направен е подробен обзор и анализ на данъчното третиране на 

инвестициите в асоциирани предприятия и е апробиран разработеният 

финансов модел с прилагане на актуализирана методология за неговото 

приложение.   

Публикациите в печатните медии изразяват активна професионална 

позиция по отношение на актуални проблеми, произтичащи от намесата на 

изпълнителната власт и пренебрегване на експертизата при актуализацията 

на нормативната уредба, регулираща независимия финансов одит и 

прилагането на професионалните стандарти.   

6. Бележки и препоръки 

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 
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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.  

Заключение  

Като се позовавам на положителната оценка за качеството и обема на 

резултатите от изследванията в публикациите, представени за участие в 

конкурса на кандидата, с вътрешна  убеденост давам своя отговор „ДА” за 

избора за „професор” на КМТМ – София по професионално направление 

3.8. Икономика, научна специалност „Финанси” на доц. д-р Светлана 

Найденова. 

4.12.2019 г. Рецензент: 

проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева 


