
 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев 

 

 

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

професионално направление 3.8. „Икономика”, научна специалност „Финанси”. 

 

1. Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен по предложение на катедра „Предприемачество и 

мениджмънт” (Протокол № 1/07.03.2019 г.), прието с решение на Академичния съвет на 

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София с протокол № 30/29.07.2019 

година. 

Обявата за конкурса е публикувана в Държавен вестник бр. 58 от 23.07.2019 

година. 

Участвам в състава на научното жури по конкурса на основание заповед на 

ректора на  Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София № 5/20.09.2019 г. и 

на основание решение на научното жури в заседанието му, проведено на 30.09.2019 г., в 

качеството се на рецензент. 

 

2. Информация за кандидатите в конкурса 

Единствен кандидат в конкурса е доц. д-р Светлана Цветанова Найденова. 

Г-жа Светлана Найденова има висше образование с образователно-

квалификационна степен „магистър” по икономика, придобито във ВИИ „Карл Маркс” 

(сегашно УНСС). 

Дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор е от 1995 година 

и от тогава до сега е управляващ съдружник на  „СЕТИ Одитинг” ООД, където 

упражнява дейността си по извършване на независим финансов одит и консултантска 

дейност в областта на  одита, финансовото и търговското право, финансите и 

счетоводството.  
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Светлана Найденова е преминала редица обучения в областта на финансите, 

одита, мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, капиталовите 

пазари и др., проведени в България, Австрия, Великобритания и САЩ. През 2001 

година участва в курс за обучение на лектори по Международни счетоводни стандарти 

и Международни стандарти за одит, организиран от Американската агенция за 

международно развитие. 

През 2001 година  специализира одитинг в Център за международно 

сътрудничество към Щатски Колеж „Блуфийлд”,  Западна Вирджиния, САЩ. 

През периода от месец май до декември 2005 година взема участие в 

международната програма на Световната банка „Път към Европа – Програма за 

счетоводна отчетност и институционално укрепване”, проведена във Виена. 

Ежегодно участва в конгреси и кръгли маси, организирани от Института на 

дипломираните експерт – счетоводители. Участва с доклади в Научни конференции, 

организирани от Университета по библиотекознание и информационни технологии и 

други университети.    

От 1999 до 2002 г. е председател на Първа софийска регионална организация  

на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. От 2004 г. до 2011 

г., като член на Управителния съвет на ИДЕС, взема участие в работни срещи на 

Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и Европейската федерация на 

експерт – счетоводители (FEE) в София, Мексико, Лондон, Брюксел, Виена и др. От 

2007 г. до сега е член на Българския форум на бизнес лидерите, асоцииран с 

Международния форум на бизнес лидерите на Принца на Уелс. От 2007 г. до сега е 

член на Асоциация „Развитие  на информационното общество”. От 2003 г.  до 2011 г. е 

член на редакционния съвет на списание „Счетоводство XXI”, в който период в 

продължение на 2 години е научен консултант в редакцията. От 2011 г. до 2013 г. е 

член на редакционния съвет на професионалното издание на Институт на 

дипломираните експерт-счетоводители в България. 

    Активната професионална и обществена работа на Светлана Найденова 

свидетелства за придобит богат опит в областта на одита и финансите, който намира 

проявление и в нейната научна и преподавателска дейност. 

  

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

„професор” 
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Кандидатът отговаря на изискванията на чл. 29, ал. 1  и ал. 2 от ЗРАСРБ (за 

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

степени и заемане на академични длъжности в КМТМ – София, на следните основания: 

 придобил е образователна и научна степен „доктор”; 

  заема академичната длъжност „доцент” в Колеж по мениджмънт, 

търговия и маркетинг – София от 05.10.2015 г; 

 представя монография „Финансови и правни аспекти на лизинговите 

взаимоотношения” (2019) и равностойни публикации в 

специализирани научни издания, които не повтарят представените за 

образователната и научна степен „доктор” и за академичната 

длъжност „доцент”; 

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

ЗРАСРБ. 

 регистриран одитор е с диплом № 0320/1995 г., вписан в регистъра на 

Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. 

 от 1995 година осъществява независим финансов одит, експертна и 

консултантска дейност в областта на леката и тежката промишленост 

и непроизводствената сфера.  

 

4. Учебно-преподавателска дейност 

Доц. д-р Светлана Найденова има дългогодишен опит като преподавател и се 

ползва с авторитет на утвърден експерт в областта на финансите и одита. Участва като 

лектор на семинари за професионална и специализирана подготовка, организирани от 

Института на Дипломираните Експерт-Счетоводители в България, Съюза на 

счетоводителите в България, Българската търговско – промишлена палата, 

Специализирани професионални издания и др. Преподавател е в майсторски класове, 

организирани от Българския форум на бизнес лидерите. 

Доц. д-р Светлана Найденова преподава в Колеж по мениджмънт, търговия 

и маркетинг – София от 05.10.2015 г. Хоноруван преподавател е в Университет по 

библиотекознание и информационни технологии по дисциплините „Финанси и 

книготърговия” за учебните 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 , 2018/2019 в редовна и 

задочна форма на обучение в магистърска програма „Издателски бизнес и електронни 

ресурси”. Хоноруван преподавател е в Нов български университет – Магистърски 
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факултет по дисциплините „Международни счетоводни стандарти” и „Консолидиран 

финансов отчет” за учебните 2014/2015 и 2015/2016 година. 

Доц. д-р Светлана Найденова има разработени лекционни курсове по 

„Финанси и книготърговия”, „Международни счетоводни стандарти”, „Консолидиран 

финансов отчет”, „Международни стандарти за одит”, „Техника на данъчното 

облагане” и др. 

От приложените публикации е видно, че тя използва за целите на обучението 

богатия си професионален опит и резултатите от своите научни изследвания, с което 

осигурява тяхната бърза и ефективна реализация в учебния процес. В преподаваните 

дисциплини поднася най-новата и актуална информация в пряка връзка с нейното 

практическо приложение.     

  

5. Характеристика на представените научни публикации 

Кандидатът представя за участие в конкурса 15 публикации  за рецензиране 

от научното жури, от които една монография, една студия, 3 доклада, публикувани в 

сборници на национални форуми с международно участие и 10 научни публикации в 

списания, сборници и продължаващи издания. Представените публикации илюстрират 

публикационната активност на кандидата както в издания с изцяло теоретична 

насоченост, така и в издания от научни форуми, което свидетелства за популяризиране 

на идеите и резултатите от научните изследвания в научната общност.  

Общата характеристика на представените за рецензиране публикации  

отразява умението на кандидата да представи практико-приложни казуси в обобщено 

систематизирано и теоретично аргументиране на значими проблеми в областта на 

финансите, счетоводството и правната регулация на тези области. 

Обобщавайки резултатите от изследванията на кандидата в представените 

публикации за участие в конкурса могат да се очертаят следните най-значими 

постижения: 

1. Анализирани, систематизирани и оценени са влиянията и въздействията на 

промени в нормативната уредба и професионалните стандарти върху генерирането на 

финансовата информация в национален и международен обхват.  

2. Очертани са многоаспектните влияния на промените в нормативната база и 

новите изисквания за представяне на финансова информация върху резултатите от 

дейността на бизнеса. 
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3. Направен е съпоставителен анализ на различните подходи за формиране и 

систематизиране на финансови данни и на тази база е  направена оценка на тяхното 

въздействие върху търговските взаимоотношения на икономическите субекти. 

4. Концептуализирани са потенциалните заплахи за прозрачността на 

финансовата информация и несъответствията между неактуалната нормативна уредба и 

променените условия, в които функционира съвременната икономика. 

5. Изследвани и апробирани са специфични модели за генериране на 

финансова информация и след направена оценка на тяхната приложимост в 

съвременните условия е създадена концепция за разработването на нови финансови 

модели с цел усъвършенстване на практиките, управлението и контрола на финансовата 

информация. 

6. Аргументирани са основанията за оценка на несъвършенства на действащата 

нормативна уредба, от които произтичат негативни последици за бизнеса и социалната 

сфера. 

7. Актуални проблеми от практиката, които са следствие от несъвършенствата 

в нормативната уредба са обект на изследване и представяне в публикации на 

кандидата в ежедневния печат и професионално ориентирани издания, с което е 

предизвикана обществена дискусия и постигане на прозрачност, както и ангажиране на 

институциите, отговорни за регулацията и контрола върху прилагането на 

законодателната рамка в областта на финансите и  данъчното облагане. 

Общата оценка на резултатите от научните изследвания на доц. Светлана 

Найденова в представените публикации за участие в конкурса е, че те отразяват нейния 

богат професионален опит, върху който са обосновани теоретични модели за 

актуализиране, усъвършенстване, подобряване качеството и ефективността на 

регулацията в областта на финансите, избягване на негативните въздействия от 

влошеното качество на нормативната уредба и обосноваване на необходимостта от 

участие на професионалисти в законотворческия процес.   

 

6. Бележки и препоръки 

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 
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и популяризиране в научната общност на постигнатите резултати и текущите 

изследвания.     

 

 

Заключение  

Позовавайки се на общата оценка, която давам на качеството и обема на 

представените резултати от изследванията в публикациите, представени за участие в 

конкурса на кандидата, конкретните практически приложими теоретични модели и 

безспорния професионален и обществен авторитет на доц. д-р Светлана Найденова, 

считам, че тя отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност 

„професор” на Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг (КМТМ) – София. 

С убеденост давам своето положително заключение в подкрепа на избора и 

предлагам на почитаемото научно жури да избере доц. д-р Светлана Найденова за 

„професор” на КМТМ – София по професионално направление 3.8. Икономика, научна 

специалност „Финанси”. 

 

10.10.2019 г. 

Рецензент: 

проф. д.ик.н. Стоян Денчев 

 

 


