СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Сава Христов Димов, член на научното жури,
назначено със заповед № ЛС-11, гр. Бургас, 29.09.2011 г. на
Ректора на Бургаски свободен университет - Бургас за
становище на научната продукция на кандидата за конкурс,
обявен в ДВ бр.58 от 29.07.2011 г. за редовен професор по чл.
67, ал.1, т.1 от КТ по 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност към ЦИУН на БСУ на доц. д-р
Николай Стоянов Колев
Предоставената ми за становище научна продукция на
кандидата за редовен професор доц. д-р Николай Стоянов
Колев

е

значителна

по-обем,

актуална

по-качество

и

авторитетна като присъствие на авторови тези, идеи и
концепции.

Тя

отразява

позицията

на

кандидата

по

проблемите на съвременните концепции в управленската
отчетност, отчетността и контролинга при управлението на
цели, проектиране на системи за калкулиране, подходите при
счетоводното

третиране

на

счетоводната

интерпретация

лихвоносните
на

ценни

банковите

книжа,

операции

по

маржин покупки, къси продажби и заем на финансови
инструменти,
банковите

възможностите
пасиви,

дългосрочните

за

адекватна

счетоводната

финансови

активи

оценка

интерпретация
в

организациите

на
на
от

публичния сектор, предметната област на счетоводството в
контекста на съвременните управленски подходи и средства,
университета - бизнес или общност за развитие на науката,
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културата

и

знанието,

университетското

обучение

по

счетоводство на прага на третото хилядолетие и много други,
представени както в предоставените ми публикувани трудове,
така и в списъка на публикациите след датата на участие в
конкурса за придобиване на научното звание "доцент" по
научна специалност 05.02.18 Икономика и управление (по
отрасли).
Прави впечатление, че автора лансира някои собствени
идеи по коментираните проблеми, които са в контекста на
твърде динамичната международна стопанска, финансова и
счетоводна конюнктура, предлага определен инструментариум,
методи

за

оценка

проектирането

на

и

анализ,

управленски

модели,

коментари

информационни

при

системи.

Наред с това, познанията на автора му позволяват да
дискутира, коментира и изследва по предметната област на
управленската

отчетност,

моделите

за

оценка

на

представянето на предприятието, сегментираната отчетност,
към критиката на подходите в управленския контрол и други
проблемни въпроси, например „дискусионно: за отчетността
при управлението на цели”.
В

този

посочен

контекст,

аз

смятам,

че

научната

продукция на доц. д-р Николай Колев е актуална, разнообразна
и интересна както за изследване, изучаване и колегиално
популяризиране.
Научните

интереси

на

кандидата

за

академичната

длъжност „редовен професор”, доц. д-р Николай Колев са много
разнообразни. Бих си позволил да посоча някои по-важни
области

като

проблемите

на

управленската

отчетност,
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банкирането,

търговските

разплащателните

схеми

операции,

при

финансово-

приватизационните

сделки,

проектиране на системите за калкулиране, университетското
обучение,

управленските

информационни

системи

в

българските предприятия и други научни предизвикателства.
Научните публикации на кандидата за професор показват, че
неговите широки интереси се формират в процеса на научното
израстване, отразяват неговите виждания и интерпретации на
някой модерни области от развитието на научното познание в
областта на стопанската и управленската отчетност, отразяват
съвременните концепции за проектиране на управленски
информационни

системи.

Следователно,

обект

на

научен

интерес са твърде широк диапазон на изследователски и
преподавателски проблеми, които се отразяват в научните
трудове на доц. д-р Николай Колев.
Предоставените ми за оценка монографии са три на брой,
а именно: „Проектиране на системи за калкулиране”. 2011, 182
страници;

„Съвременни

концепции

в

управленската

отчетност”. 2008, с. 137; и „Отчетност и контролинг при
управлението по цели”. 1995 (в съавторство с К. Каменов).
Моята оценка за научната продукция изисква да се
споменат и научните студии на кандидата: „По-обстойно за
предметната област на управленската отчетност”. Годишник на
БСУ, Бургас,

2009; „По някои

разплащателните

схеми

при

аспекти на финансово-

приватизационните

Юбилеен алманах. Свищов, 1996; „Опит в
системи

за

калкулиране

на

проектирането на

издръжката

(ABCosting)”. Годишник на БСУ. 2011.

сделки”.

на

дейности
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В моето становище не бих отминал да посоча и „Possible
collaboration of Bulgarian private universities. INTAS Sixth
Framework Programme Conference. Brussels, 12-18.06. 2002.
(Публикация № 48). Докладът представя възможностите на
българските частни висши училища и конкретно на БСУ, да се
включат във финансираните по 6-та рамкова програма на ЕС
научни дейности.
По отношение на издадените учебници и учебни помагала
продукцията на доц. д-р Николай Колев е голяма като бройка.
Похвално е да се отбележи, че той е разработил пособия за
нуждите на учебния процес за всяка от дисциплините, на
които е титуляр. Той е участник в авторския колектив
Александров, Ст., Аверкович, Ек. и Колев, Н. представил на
публично

достояние

„Управленска

първия

отчетност”.

университетски

Свищов,

1995,

учебник

стр.

254,

по

дисциплината „Управленска отчетност”.
Самостоятелен

автор

е

както

Управленска

отчетност.

2011,

счетоводство.

2003,

224;

стр.

на

стр.
2010,

учебниците
292;

стр.

по:

Бюджетно

277;

Банково

счетоводство. 2000. с. 199; 2009, стр. 401; Банки и банково
дело. 2009, стр. 250, така и на учебните помагала Примерен
сметкоплан на търговска банка. 2011; Сборник от задачи по
банково счетоводство. 2009; Сборник от тестове, казуси и
задачи по Банки и банково дело. 2009; Помагало по програмни
продукти в счетоводството. 2008; Казуси и решения по
бюджетно счетоводство. 2007; Сборник с решени задачи по
Банково

счетоводство.

2005;

продукти в счетоводството. 2004.

и

Помагало

по

програмни
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Рекапитулацията на представените за становище научни
публикации по обявения от БСУ конкурс за редовен професор
по 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност показва, че те са 58 на брой, от които:
монографии - 3, студии - 3, статии - 15, доклади - 24, учебници
и учебни помагала - 9 и проекти - 4.
Общият брой научни публикации за придобиване на
научната

степен

к.ик.н.(д-р),

за

участие

в

конкурса

за

придобиване на научното звание „доцент” и предоставените ми
за становище по обявения от БСУ конкурс за професор са 122
на брой, от които в страната 116 и в чужбина 6.
Обща, заключителна оценка:
С убеденост давам положителна оценка на научните
трудове и учебно-научната продукция на доц. д-р Николай
Стоянов Колев и препоръчвам на уважаемите членове на
Научното жури добросъвестно да му присъдят академичната
длъжност „редовен професор” по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ по
05.02.07

Счетоводна

отчетност,

контрол

и

анализ

на

стопанската дейност към Центъра за икономически и
управленски науки на Бургаски свободен университет.
Бургас,
14-12-2011 г.
Член на научното жури:
(доц. д-р Сава Димов)

