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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 професионално направление 3.8 Икономика, 

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

 

Разработил: професор доктор Емил Спасов Панушев –  

ВСУ „Черноризец Храбър“ 

3.8 Икономика, Световно стопанство и МИО 
 

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 

администрация“. 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 коректно спазена. 
 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс са подали документи единствен 
кандидат: 

д-р Анелия Пенева Любенова 

За участие в конкурса кандидатът д-р Анелия Пенева Любенова е 

представил списък от общо 50 заглавия, в т.ч. 26 публикации в български 

и чуждестранни научни издания и научни форуми, 6 студии, 1 

монография, 2 книги, 15 учебници и учебни пособия. Представени са и 

документи (във вид на служебни бележки) за участие и за внедрени 

разработки в РУ „А. Кънчев“ катедра Икономика и международни 
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отношения, ВУАРР – за преподавателска работа, както за ползата от тях, 

и данни за получения икономически ефект. 
Бележки и коментар по документите. 

Представените документи отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за неговото прилагане, както и на нормативната уредба на 

ВСУ „Черноризец Храбър“. Кандидатът представя висока научна и 

публикационна активност и има необходимият преподавателски стаж. 
 

2. Данни за кандидата 

Д-р Анелия Пенева Любенова има магистърска степен от Русенски 

университет “Ангел Кънчев”, специалност „Стопански мениджмънт“, 

Специализации: “Банково и застрахователно дело”, 1997; “Маркетинг, 

реклама и търговия”, 1997. 

Докторска степен в Института за икономически изследвания при 

БАН. Тема на дисертационен труд: „Ликвидност и рентабилност на 

земеделските стопанства (на примера на област Русе и Търговище)“ 

Осъществила е редица специализации в РУ „А. Кънчев”, Технически 

Университет – Кемнитц и Landwirtschaftszentrumm, Haus Riswick, Kleve – 

Германия, Университет за национално и световно стопанство – 

Отделение „Институт за следдипломна квалификация“. 

Езиковата квалификация включва много добро владеене на немски 

език, ползване на руски и английски езици. Компютърната грамотност 

включва Internet, MS Office Pro, Excel, Matlab. 

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Представената научна продукция надгражда постигнатото в 

дисертационния труд и доразвива редица проблеми на финансирането на 

земеделските предприятия и прилагането на факторинга като финансов 

инструмент. Съществено място в тази насока заема използването на 

финансовия лизинг в земеделските предприятия. 
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Значителна част от публикациите на д-р Анелия Пенева Любенова са 

посветени на счетоводната информационна система, която е фактор за 

вземането на управленски решения, планиране, отчитане, анализ и 

контрол на земеделските стопанства. Кандидатът апробира своите тези в 

агросектора от регион Русе и показва положителни практики, които 

способстват за развитие на този финансов сегмент. 

Представените в конкурса публикации имат характера на 

самостоятелни научни изследвания и са публикувани в издания, които са 

реферирани в международни бази данни. 
 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност 
на кандидата 

Значителната учебно-педагогическа дейност на д-р Анелия Пенева 

Любенова показва, че разработваните научни проблеми са намерили 

отражение в преподаването на дисциплини в областта на финансите и 

счетоводството, както и аспекти на финансите на предприятието. 

Кандидатът посочва и разработени учебници и учебни помагала, които 

подобряват качеството на преподаване. 
 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

В представената справка на д-р Анелия Пенева Любенова са 

дефинирани виждания за редица научни и научно-приложни приноси, 

които биха могли да се систематизират в следните основни направления: 

На първо място, това е анализът на счетоводната информационна 

система и нейното използване в управлението на земеделските 

стопанства. Извежда се ролята на управленското счетоводство в процеса 

на финансиране на сектора. Тези постижения имат характера на 

обогатяване на съществуващи знания. 
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На второ място, предлагането на аналитичен инструментариум за 

планиране анализ и контрол на устойчивото финансово състояние на 

земеделските стопанства. Предложени са подходи за усъвършенстване на 

организацията, контрола и отчитането на финансовите параметри с оглед 

бъдещото им финансиране. Тези приноси имат характера на приложение 

на научни постижения в практиката. 

На трето място, могат да се посочат разработването на проблеми, 

свързани с прилагането на финансови инструменти за осигуряване на 

оборотни средства, които са необходими предвид спецификата на 

отрасъла. Разработено е приложението на факторинга и лизинга като 

възможности за постигане на ликвидност и ускоряване обращаемостта на 

финансовите ресурси. Тези постижения имат характера на обогатяване 

на съществуващи знания. 

 

6. Бележки и препоръки  
Към представените тези и постижения на д-р Анелия Пенева 

Любенова биха могли да се отправят и някои критични бележки. 

На първо място, би могло да се вземе отношение по прилагането на 

действащата нормативна счетоводна уредба в земеделието, поради 

особеностите на функциониране на отрасъла и неговото подпомагане по 

лития на общата селскостопанска политика на ЕС. Би могло да се 

коментира и прилагането на международните счетоводни стандарти в 

сектора. 

На второ място, бих отбелязал, че понятието „финансови пазари“ е 

свързано с разбирането за източник на инвестиции, а не на оборотни 

средства. В това отношение използването на термина „дългосрочни 

финансови пазари за оборотни средства“ е доста неточно. 

Като препоръка бих предложил на авторката да разшири 

самостоятелните си публикации в реферирани издания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, 

научно-приложни и приложни приноси, давам своята положителна 

оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет 

при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р Анелия Пенева Любенова 

да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление 

3.8 Икономика. 

 

25.10.2022 г.    Изготвил становището: 

Гр. Варна       /проф. д-р Емил Панушев/ 

 


