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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Али Вейсел – ВУЗФ 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност “професор“ 

във Висшето училище по застраховане и финанси 

 

по област на висше образование: 3. „Социални стопански и правни науки“, 

професионално направление: 3.6. „Право“ (Финансово и данъчно право) 

 

В конкурса за „професор“, обявен в Държавен вестник, бр. 94 от 29.11.2019 г. и в 

интернет-страница на Висшето училище по застраховане и финанси, като кандидат 

участва доц. д-р Любка Ценова от Висшето училище по застраховане и финанси. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

Със заповед № 56 от 20.03.2020 г. на Ректора на Висшето училище по застраховане 

и финанси съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната 

длъжност „професор“ във ВУЗФ по област на висше образование 3. „Социални стопански 

и правни науки“, професионално направление: 3.6. „Право“ (Финансово и данъчно право). 

На първото заседание на журито, състояло се на 22.06.2020 г., бях избран за председател 

на журито.    

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат – доц. д-р 

Любка Ценова от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). 

Представеният от доц. Ценова комплект от материали на хартиен носител и диск е 

в съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за 

заемане на академични длъжности във ВУЗФ. По-конкретно са представени следните 

документи от кандидата: 

 автобиография по европейски формат; 

 копие на дипломата за притежаваната образователна и научна степен „доктор”; 

 документ за заеманата академичната длъжност „доцент”; 

 монографичен труд с резюме; 
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 списък на публикациите след заемането на академичната длъжност „доцент” и 

екземпляри от тях; 

 удостоверение за изискващия се стаж по чл. 33, ал. 1, т. 2; 

 разделителни протоколи за съвместните публикации; 

 служебни бележки за натовареност; 

 справка за изпълнението на минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „професор”; 

 справка за оригиналните научни приноси в трудовете и за цитиранията (без 

автоцитиранията); 

 формуляр за съгласие за обработката на личните данни във връзка с участието в 

конкурса. 

Представените научни трудове включват: хабилитационен труд – монография 

„Жалбата в данъчното производство“, публикувани монографии, които не са представени 

като основен хабилитационен труд – 2 бр.; научни статии – 7 бр.; научни съобщения – 4 

бр.; самостоятелни учебни пособия и помагала в електронен вид – 7 бр.  

Приемам за рецензиране всички представени от кандидата трудове. Те са извън 

дисертацията и са по темата на конкурса. Превишават минималните изисквания и 

кандидатът изпълнява изискванията за участие в конкурса. 

Доц. д-р Любка Ценова е родена на 14 септември 1950 година. Има магистърска 

степен по право от 1973 г. През 1998 г. защитава докторска степен по право. От 1 февруари 

2011 г. до 24 август 2018 г. е заемала академичната длъжност доцент във МВБУ – 

Ботевград, а от 5 март 2019 г. е доцент на основен трудов договор във ВУЗФ. 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

В научните трудове са налице редица научни и научно-приложни приноси, които 

имат характер на обогатяване и доразвитие на съществуващи знания. Значителна част от 

приносите се съдържат в хабилитационния труд (самостоятелна монография), със заглавие 

„Жалбата в данъчното производство“, и по-конкретно: 

 изследване на правната характеристика на  „жалбата“ в производството по 

обжалване на ревизионни актове;  

 изследване  съдържанието на понятието „данъчно вземане“; 

 анализ на теоретичните виждания в областта на данъците и тяхното влияние върху 

националното законодателство; 
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 изследване правния режим на организация на административно  контролната 

дейност; 

 сравнителен анализ на правната уредба на производството по обжалване на 

ревизионните актове в множество държави. 

 конкретни предложения за изменения в законодателството, вкл. относно 

определение на понятието „жалба“ за целите на данъчното облагане“; предложение 

за удължаване на   сроковете за подаване на жалби, с цел уеднаквяване с реда 

предвиден в държавите членки и други. 

В другите монографии също има приноси, по съществени от които са: 

 изследване на съвременните тенденции в данъчната политика на ЕС; 

 изследване ролята на лихвата като способ за обезпечаване изпълнението на данъчни 

задължения; 

 изследване на тенденциите в развитието на данъка върху добавената стойност; 

 изследване новите тенденции за преодоляване на данъчните измами и заобикаляне 

на плащането на данъци; 

 изследване на тенденциите  за формиране на обща данъчна основа за корпоративно 

данъчно облагане в ЕС; 

 анализиране на мерките срещу измамите на ниво ЕС; 

 анализиране на формите на сътрудничество между данъчните администрации. 

Приносни моменти има и в научните статии и съобщения. Публикациите на доц. д-

р Любка Ценова са били обект на внимание от други автори. Това се потвърждава от 

справката за цитиранията, приложена към документите за конкурса – 18 броя цитирания. 

По мое мнение представените в конкурса научни трудове са лично дело и лична 

заслуга на кандидата. 

От представената справка може да се направи извод, че доц. д-р Любка Ценова 

надвишава минималните наукометрични изисквания за заемане на академичната длъжност 

„професор“, регламентирани в нормативната уредба. 

 

3. Критични забележки и препоръки 

Нямам критични бележки по научната и преподавателската дейност. Препоръчвам 

на доц. Любка Ценова да се ангажира с научното ръководство на докторанти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от  доц. д-р Любка Ценова отговарят на 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България, 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за заемане на 

академични длъжности във ВУЗФ. Това ми дава основание за положителна оценка и да 

препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до Академичния съвет за 

избор на доц. д-р Любка Ценова на академичната длъжност „професор“ във ВУЗФ по 

професионално направление 3.6. „Право“ (Финансово и данъчно право). 

 

 

05.08.2020 г.    Изготвил становището: 

гр. София        /проф. д-р Али Вейсел/ 

 


