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доц. д-р Катерина Караиванова 
(1923-2022) 

С ОБИЧ и БЛАГОДАРНОСТ за творческия ти живот, вдъхновен от светлината на прозрението и посветен да 
запали искрата на познанието в човешкото съзнание. 

Доц. д-р Катерина Караиванова е родена в гр. Велинград. През 1938 г. е избрана за асистент по счетоводство във ВФСИ „Д. 
А. Ценов“, гр. Свищов. През 1946 г. завършва Държавното висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН) ГР. 
София. През същата година става доброволен асистент по счетоводство в ДВУФАН, през 1951 г. е избрана за хоноруван асистент, а  
през 1958 г. – за старши асистент в катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К. Маркс“. През 1976 г. се хабилитира като доцент по 
счетоводство във ВИИ. 
 Доц.  Караиванова чете лекции по дисциплините „Теория на счетоводната отчетност“ и „Счетоводна отчетност на 
селскостопанските организации“. 
 Участва като постоянен сътрудник и консултант при отдел „Методология и организация на отчетността“, по-късно – 
„Финанси, фондове и методология на отчетността в селското стопанство“ при Министерство земеделието и хранителната 
промишленост“. 
 Доц. Караиванова е автор на редица учебници, монографии, студии, научни статии и научни доклади. Между тях са: Курс 
по селскостопанско счетоводство“  (1953 г.) ; „Курс по теория на счетоводството“(1961 г.); „Сборник по обща теория на 
счетоводството. Схеми и задачи „ (1964 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на баланса на вътрешно-търговското предприятие“ 
(1974 г.); „Счетоводната отчетност като отделна научна област. Предмет и характер на счетоводната наука“. Трудове на ВИИ „К. 
Маркс“ (т.2/1975 г.); „Върху логическата същност и прилагането на счетоводния метод“, Трудове на ВИИ „К.Маркс“ (т.3/1975 г.); 
„Теоретични основи на счетоводната отчетност“ (1984 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на баланса на селскостопанските 
организации“  (1989 г.) и др. 
    Приносите в научното творчество на доц. Караиванова са в областта на теорията на счетоводството. Тя изясняван 
самостоятелното съществуване на счетоводната наука, нейното място и роля в системата на икономическите науки. Доц. 
Караиванова развива и задълбочава теоретичните основи на предмета и метода на счетоводната отчетност. 

 

Дълбок поклон пред паметта на доц. д-р Катерина Караиванова 
          Академично ръководство на УНСС 
 
 

Опелото ще се извърши на 5 октомври 2022 г., от 11:00 ч. в църквата „Света София 


