
СТАНОВИЩЕ

От: доц. д-р Павлина Петкова Димитрова

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите,

професионално направление 3.8.„Икономика“

научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на

стопанската дейност“

Относно: конкурс за доцент във ВСУ “Чернори зец Храбър”

обявен в ДВ бр . 42 от 7 юни 2022 г .

от фа к у л т е т “ "Междун а р о д н а ик о н ом и к а и адм и ни с т р а ци я " ” ,

ка т едр а “Икономика”

Научна обл а с т 3 ”Социални , с т опанс ки и пра вни науки”

по професионално направление 3.8. „Икономика“,

Научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската

дейност“

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното

жури за провеждане на конкурс за доцент съгласно Заповед № 529 от

08.09.2022 г. на Ректора на Варненски свободен университет .

Кандидат в конкурса: д-р Анелия Пенева Любенова

1. Данни за конкурса

На обявения конкурс за доцент се явява единствен кандидат д-р Анелия

Пенева Любенова. Кандидатът отговаря изцяло на изискванията на чл. 2б, ал. 2

и 3 от ЗРАСРБ и Наредба 3 за академичния състав на ВСУ за допускане до

участие в конкурса за доцент.

2.Данни за кандидата

Д-р Любенова последователно придобива магистърска степен през



1997 г. по “Стопански мениджмънт” към РУ “Ангел Кънчев” и докторска

степен по “Икономика” през 2015 г. към Института за икономически

изследвания при БАН. Темата на дисертационния труд е “Ликвидност и

рентабилност на земеделските стопанства (на примера на област Русе и

Търговище). Кандидатката има множество специализации като напр. по

“Банково дело и застрахователно дело”, “Маркетинг, реклама и търговия” към

РУ “Ангел Кънчев”, завършени успешно курсове по немски език (600ч.), курс

по Управление на инвестиционни проекти, курс “Средства за автоматизация

на научните изследвания” и др. От 2001 г. последователно заема длъжности

асистент, старши асистент, главен асистент и асистент към РУ “Ангел

Кънчев”. От 2008 до 2014 г. работи и към филиал Русе на Висше училище по

агробизнес и развитие на регионите. Има 42 научни публикации и 17

учебници и учебни помагала, участва в 5 национални проекта. Член е на

комисия по бизнес проекти, а за периода от 2002-2013 г.- на Съюза на

учените- клон Русе.

3.Описание на научните трудове в съответствие с националните и

институционални изисквания.

Д-р Любенова е приложила списък на публикациите за изпълнението на

минималните национални изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и на

институционалните изисквания според Правилата за заемане на академични

длъжности при ВСУ. Кандидатката притежава ОНС „доктор“ и има

публикуван монографичен труд на тема „Факторингът – източник на

финансиране на земеделските стопанства с оборотни средства” , с което са

покрити показатели от група А и В от националните изисквания.

Публикувани са още : студии в нереферирани издания -3, статии -7 (3

самостоятелни и 4 в колектив;) и доклади от научни конференции в

съавторство -4 и самостоятелни доклади 15 (5 от тях индексирани в световно

известни бази от данни). Не мога да приема студиите (поради липса на ISBN

номер в справката под номер 4,5 и 6), както разработки, които не са в обхвата



на направление 3.8.Икономика -1,8,31 и 32 разработки (от раздел Г).

Минимума от показателите от група Г на националните изисквания е изпълнен

с 202,16 точки. Това е доказателство, че д-р Любенова се откроява като

успешен изследовател в научните среди. Приложен е списък с цитатите на

автора в различни по вид научни публикации в страната , като отчетеният актив

по група Д съответства на 50т (минимално изискуеми точки).

Кандидатката участва в колектив , издал 2 речника в областта на

икономиката, маркетинга и агротехнологиите.

Общият брой точки по всички публикации е..402,16 и надвишават

нормативно изискуемите 400 точки.

4.Научни приноси

Научните резултати и приноси може да се търсят в 3 основни направления :

 Характеризиране на финансирането на агросектора с оборотни средства;

 Акцентиране на финансово-счетоводния анализ като източник на

информация за счетоводството;

 Разглеждане в дълбочина на счетоводно-информационната система и

осветляване на нейната ценност.

В най-синтезиран вид те могат да се представят по следния начин:

 Разгледани са особености при отразяване на факторинговите операции от

гледна точка на счетоводното отчитане и данъчно регулиране, както и

особености при прилагането на форфетинга като алтернатива на

финансиране; представена е класификация на различните видове факторинг,

използвани в съвременната финансова практика и приложими съобразно

целите на земеделските стопанства; извършен е ретроспективен анализ на

българските финансови земеделски пазари; поставен е акцент в

изследването на българските финансови пазари на оборотни средства,

предвид важното им значение за постигане на устойчивост, жизненост и

ликвидност на земеделските стопанства;обосновани са факторите, влияещи

върху финансовата устойчивост на земеделските стопанства; очертани са



насоките за по-нататъшно развитие и усъвършенстване финансовото

управление на земеделските стопанства на база показателите за финансова

устойчивост; използван е симулационен модел за планиране и контрол на

погасяването на дълга на земеделските стопанства.

 По отношение на второто направление на изследванията - рагзледано е в

детайли приложението на финансово-счетоводния анализ в предприятията

като се въвежда терминологията и илюстрира с примери изчисляването и

тълкуването на най-често използваните в практиката показатели за

финансов и счетоводен анализ на състоянието на дейността на

предприятията от различни сфери на икономиката; акцентира се върху

значимостта на проблемите свързани с търсенето и намирането на решения

по въпросите за анализ на състоянието и използването на активите и

капитала.

 В областта на третото направление:очертани се възможностите за по-пълно

използване на счетоводната информационна система при анализиране и

регулиране стопанската дейност на земеделските стопанства; доказано е

историческото дълголетие на счетоводството, като продукт на

познавателния процес; разгледано е управленското счетоводство като

неразделна част от цялостния процес на финансово управление на

българските земеделски стопанства;изследвани са ползите от прилагането

на финансови метрики в счетоводните аналитични модели, от гледище на

спецификата на отрасъла; установено е че, голяма част от анализираните

стопанства използват само финансово счетоводство, без да извършват

анализ, оценка и регулиране на ликвидността и рентабилността си, което

поражда необходимостта от успешно прилагане на финансови модели в

дейността им.

Публикациите са написани на висок академичен стил, с необходимия усет за

правдиво излагане на проблемите в конкретната област

Кандидатката е представила и справка за цитиранията.



5.Преподавателска работа

Д-р Любенова е водила следните лекционни курсове - Финанси, Основи

на финансите, Финанси на предприятието, Фирмено счетоводство и финанси,

Основи на счетоводството, Финанси и инвестиции, Финансов мениджмънт,

Финансиране дейността на МСП, Бизнес анализ на стопанската дейност,

Финансово-счетоводен анализ, Маркетинг.

Налице са и издадени 13учебници и помагала, основно в областта на

финансите и анализа. Очевидно е, че кандидатката е натрупала сериозен опит

не само в преподаването, но и в конструирането на собствени виждания и идеи

отразени в учебниците й.

6.Лични впечатления от кандидата

Нямам лични впечатления от кандидатката. Въпреки това, съдържанието

на нейната учебна и научна работа я характеризира като преподавател с опит

в сферата на икономиката.

7.Заключение

Въз основа на публикационна активност, постигнатите ключови научни

резултати и натрупания определен преподавателски опит на д-р Анелия

Любенова, кактои на това, че тя покрива изцяло изискванията на ЗРАСРБ, на

Правилника за неговотоприлагане и на Правилата за заемане на академични

длъжности при ВСУ ”Черноризец Храбър”, препоръчвам на уважаемите

членове на научното жури да гласуват за нейното назначаване на

академичната длъжност „доцент“ в научна област 3. Социални, стопански

и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика.

24/10/2022 Изготвил становището:.

Варна (доц.д-р Павлина Димитрова)
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