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СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на д-р Анелия Пенева Любенова,  

 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” 

в ПН  „Икономика” – Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност обявен 

в ДВ бр. 42 от 07.06.2022 г.  за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

Рaзработил: доц.  д-р Ива Банкова Монева,  

ВСУ «Черноризец Храбър, катедра «Икономика»,  

ПН  „Икономика” – Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност  

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс, 

обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 42 от 07.06.2022 г.) и на интернет-страницата на 

университета за нуждите на катедра „Икономика“ към факултет „Международна икономика и 

политика“. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба № 3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец 

Храбър”. Процедурата по конкурса е спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен  кандидат: д-р Анелия 

Пенева Любенова. Кандидатът е представил списък от общо 42 научни публикациии, 17 

учебници и учебни помагала, участие в 5 национални проекта. Представени са и следните 

други по-важни изискуеми документи: автобиография; справка за педагогическа практика; 

справка за изпълнение на минималните научни изисквания; справка за цитиранията; списък с 

получени сертификати и др. подобни; справка за научните приноси на кандидата. 

2. Данни за кандидата 

         Д-р Анелия Любенова 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)“. Налични са специализации - “Банково дело и застрахователно дело”, 

“Маркетинг, реклама и търговия” към РУ “Ангел Кънчев”, завършени успешно курсове по 

немски език, курс по „Управление на инвестиционни проекти“, курс “Средства за 

автоматизация на научните изследвания” и др. От 2001 г. до 2016 г. последователно заема 

длъжностите асистент, старши асистент, главен асистент и асистент към РУ “Ангел Кънчев”. 
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От 2008 г. до 2014 г. работи и към филиал Русе на Висше училище по агробизнес и развитие на 

регионите. Има 42 научни публикациии, 17 учебници и учебни помагала, участва в 5 

национални проекта. Член е на комисия по бизнес-проекти, а за периода от 2002-2013 г. и на 

Съюза на учените - клон Русе. Няма данни за заемана длъжност и/или вид дейност и сфера на 

работа след 2016 г. 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата в съответствие с 
институционалните и националните изисквания 

          Д-р Анелия Любенова е приложила списък на своите публикации за изпълнение 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 покрива показатели от група А и В от националните изисквания. Публикувани са още: 

студии в нереферирани издания – 3 бр., статии – 7 бр. (3 бр. самостоятелни и 4 бр. в колектив) 

и доклади от научни конференции в съавторство - 4 бр. и самостоятелни доклади 15 бр. (5 бр. 

от тях индексирани в световноизвестни бази от данни). Не приемам студиите (поради липса на 

ISBN/ISSN номер) в справката за изпълнение на минималните национални изисквания – 

раздел Г, под номер 3, 4, 5 и 6, както и разработки, които не са в обхвата на направление 3.8. 

„Икономика“ – раздел Г, под номер 1, 8, 31 и 32. Показателите от група Г на минималните 

национални изисквания са изпълнени със 199,16 точки. Поради факта, че в справката за 

изпълнение на минималните национални изисквания не са включени всички публикации от 

списъка с научни публикации на кандидата, д-р Анелия Любенова лесно би добавила 

разликата от 0,84 т. за съответствие с минимално изискуемите 200 т. по раздел Г. От 

приложения списък с цитатите на автора в различни по вид научни публикации в страната е 

видно, че отчетеният актив по група Д съответства на 50 т., колкото е минимума.           

4. Учебно-педагогическата дейност на кандидата 

         Д-р Анелия 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 

малки и средни предприятия, Бизнес-анализ на стопанската дейност, Финансово-счетоводен 

анализ, Маркетинг. Налице са и издадени 13 учебници и помагала, самостоятелно и в 

съавторство, основно в областта на финансите и анализа.  

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Представените от кандидата приносни моменти са разграничени в няколко направления 

– Счетоводство, Финансово-счетоводен анализ и вътрешен финансов контрол, Капиталова 

адекватност на кредитните институции в България, Финансови пазари на оборотни средства в 

агросектора и са твърде разнопосочни, многобройни и претенциозни. Научните трудове 

следва да обогатяват съществуващите знания в сферата на науката, а освен това да имат 



3 

 

определена практическа значимост, особено в областта на счетоводството, анализа и контрола 

на стопанската дейност. По-конкретно, като научно-приложни приноси в трудовете на д-р 

Анелия Любенова, схематично, могат да се посочат: 1) изследване на финансирането на 

агросектора с оборотни средства; 2) открояване на финансово-счетоводния анализ като 

източник на информация за счетоводството в агросектора; 3) обособяване на насоки за 

развитие на системата за вътрешен финансов контрол в агросектора. 

6. Бележки и препоръки  
Бих отправила към д-р Анелия Любенова препоръката да фокусира и да задълбочи 

публикационната си дейност в посока на по-значими хомогенни научни изследвания, имайки 

предвид, че тя  участва в настоящия конкурс с доста разнородни публикации.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях приноси, давам своята положителна оценка и 

препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” 

да избере д-р Анелия Любенова да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално 

направление „Икономика”.  

 

26 октомври 2022  г.  Изготвил становището: доц. д-р Ива Монева 
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