До Председателя на
Научното жури за провеждане на конкурс за
заемане на академичната длъжност “професор” по
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанката дейност за нуждите на БСУ,
публикуван в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

СТАНОВИЩЕ
на доц. д-р Милен Иванов Балтов
В изпълнение на Заповед № ЛС-11/ 29.09.2011 г. на Ректора на
Бургаски свободен университет и на решението на Научното жури в първото
му заседание /Протокол № 1 от 10.11.2011 г./ и на основание на Закона за
развитие на академичния състав на Република България, чл. 24, 26 и 27 – ал.
1-3, на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, и на Правилника за развитието
на академичния състав в Бургаския свободен университет,, представям
настоящето становище, изготвено въз основа на проучване на учебната
дейност и приложените по конкурса публикации и документи на доц. д-р
Николай Стоянов Колев – единствен кандидат за заемане на академичната
длъжност „професор” по „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност в Бургаския свободен университет.
1. Кандидатът доц.д-р Николай Колев отговаря на условията по чл. 29,
ал. 1, т. 1,2 .буква “в”, 3, 4 от ЗРАСРБ.
2. Учебната дейност на кандидата за академичната длъжност
“професор” по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност е категорично свързана с предмета на конкурса, а натрупаният
преподавателски опит е напълно задоволителен. Средната аудиторна
заетост на кандидата за предходните 10 години в БСУ е неизменно над 500
часа годишно, а лекционните курсове са по „Банково счетоводство”,
„Бюджетно счетоводство”, „Програмни продукти в счетоводството”,
„Управленско счетоводство”, „Банки и банково дело”, както и „Банково и
бюджетно счетоводство” в магистърски програми. Паралелно с това, той е
ръководител на над сто магистърски тези. През годините е участвал в
сътрудничеството с партньорски университети в ЕС за въвеждане на
кредитната система в учебния процес.
3. Публикациите на кандидата за академичната длъжност “професор”
по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност са в
обем, съдържание, тематична насоченост и научно съдържание, свързани с
научната специалност по конкурса.
При рекапитулиране на публикациите на доц. д-р Николай Колев
представени за рецензиране по обявения конкурс за професор, той има три
монографии, девет учебника и учебни помагала, три студии, петнадесет

статии и двадесет и четири научни доклади. Доц. д-р Николай Колев има
четири участия и в проекти.
Общият обем на всички публикации депозирани за участието в
конкурса възлиза на 2654 стандартни страници, от които като единици:
публикации с монографичен характер 6 на сто, учебници – около 16 на сто,
студии и статии – 33 на сто, и научни доклади – 45 на сто от всички
публикации.
Изводът е, че кандидатът за заемане на академичната длъжност
“професор” доц. д-р Николай Колев – паралелно с осигуряването на учебния
процес на студентите с учебници, е отделил над 80% от творчеството си на
научна и изследователска дейност – т.е. на актуални проблеми в областта на
счетоводството и на икономическия анализ.
С предоставените за рецензирани три монографии, три студии и
тридесет и девет научни статии и научни доклади той изпълнява
изискванията на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ.
4. Доц. д-р Николай Колев е разработил учебници за нуждите на
учебния процес за всяка от дисциплините на които е титуляр. В допълнение,
много от учебниците и помагалата са в пряка полза за стопанските субекти, а
също и за държавни и общински структури и финансови организации. Това
дава основание за извода, че той свързва преподавателската си дейност с
използване на съвременните средства за обработка на счетоводната и
банковата информация и с директната приложимост в практиката.
5. В трите си монографии депозирани за оценка от Научното жури по
обявения конкурс кандидатът изследва широк кръг от проблеми за
управленската отчетност, връзката с управлението по цели и проектирането
на системи за калкулиране. В анализа на тези проблеми доц. Колев е
постигнал както пълнота по отношение на съвременните постижения в
теорията, така и близост до практиката и приложимост за счетоводители,
управленци и предприемачи.
В приложените по конкурса студии, научни статии и научни доклади
авторът се изявява като учен, който ползва, борави и научно обобщава
изводи и дава решения в областта на управленското счетоводство и
системите за калкулиране на издръжки на дейности.
6. Доц. д-р Николай Колев има богата практика като анализатор и
консултант на възлагани от компании и публични структури икономически
анализи. В голяма степен те са послужили и на кандидати в приватизацията
на стопански единици и отделни активи, както и за бизнес развитието,
съпътствано от инвестиционни проекти.
7. Към материалите по конкурса се съдържа Справка за научните
постижения и приноси, изготвена от доц. д-р Николай Колев. В Справката са
обобщени застъпваните постижения и приноси с теоретико-методологичен
характер и с научно-приложен характер и значение. Те в няколко насоки:
управленска отчетност, управленски контрол и по-конкретно управлението по
цели, калкулиране на издръжката на относително обособени дейности,
мониторинга на неосезаеми активи.

Върху основата на проучване на предоставените публикации считам,
че изведените в Справката приноси и научни постижения се съдържат в
представените по конкурса монографии, студии, научни статии и научни
доклади.
Заключение
Учебната дейност и научното творчество на доц. д-р Николай Стоянов
Колев, изпълнението на законовите изисквания на Закона за развитието на
академичния състав на Република България по обявения конкурс и всичко
изложено по-горе дават основание да направя извода, че са налице и са
изпълнени условията за заемане на академичната длъжност “професор” от
кандидата по чл. 29 и сл. от този Закон. Настоящето становище завършвам с
положително заключение за избор на доц. д-р Николай Стоянов Колев за
заемане на академичната длъжност “професор” в Центъра за икономически и
управленски науки на Бургаския свободен университет.
Бургас,

Изготвил становището:

09.12.2011 г.

/доц. д-р Милен Балтов/

