СТАНОВИЩЕ
за научните трудове на доц. д-р НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ по конкурса за
получаване на академична длъжност „професор” по н.ш. 05.02.07 „Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, обявен в Държавен вестник
бр.58/29.07.2011 г.
от проф. д.ик.н. Марин Иванов Нейков, н.ш. 05.02.08 и 05.02.16
В обявеният конкурс за получаване на академична длъжност „професор” по
научната специалност 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност” участва само 1 кандидат – доц. д-р Николай Стоянов Колев
1. Основание за написване на становището
Основанията за написване на становището са: Решение на Учебно-научния съвет
на центъра по икономически и управленски науки с протокол № 6 от 28.06.2011г,
Заповед № 10-11/29.09.2011 на Ректора на БСУ гр. Бургас, Правилник за развитието на
академичния състав в БСУ” (раздел ІV. Заемане на академичната длъжност

“професор”, чл. 66, ал. 2 и 3 и чл. 71).
2. Персонална характеристика на кандидата:
Доц. д-р Николай Стоянов Колев е роден в гр. Бургас. Висшето си образование
завършва в СА „Д.А.Ценов” гр. Свищов през 1984 г. по специалност „Счетоводна
отчетност”.

През 1985 г. спечелва конкурс за докторант. Притежава диплома за

образователна и научна степен „доктор” на ВАК от 1990 г. и Свидетелство за научно
звание „доцент” на ВАК от 1996 г. в научната област на обявения конкурс.
Кандидатът за получаване на академична длъжност „професор” е утвърден
преподавател и изследовател с 26 годишен преподавателски стаж, от които 15 като
доцент. Бил е научен ръководител на двама докторанти като консултант по
разработката на дисертацията и като вътрешен рецензент.
Доц. д-р Николай Колев е заемал административна длъжност като зам. ректор в
БСУ (от 1999 г.до 2003 г.).

Професионалният опит на кандидата се допълва и от неговата работа като
ръководител и член на екип по 4 проекта, както и от разнообразната му консултантска
дейност.
4. Обща (количествена и качествена) оценка на учебно-преподавателската
работа (на база на представените документи съгласно чл. 66, ал. 2, т. 1 и 2 от
Правилника).
Учебно-преподавателската дейност на доц. д-р Николай Колев е богата и
разнообразна и съответства на потребностите на центъра по икономически и
управленски науки и студентите. От представената Служебна бележка за аудиторната
заетост през последните десет години личи, че той е имал заетост много по-голяма от
определения норматив. Разработил е и чел лекционни курсове пред студентите от
бакалавърска образователна степен (Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство,
Програмни продекти в счетоводството) и от магистърска образователна степен
(Банково и бюджетно счетоводство, Управленска отчетност, Банки и банково дело).
5. Обща (количествена и качествена) оценка на научните изследвания и
изследователската дейност (на база на представените документи, съгласно чл. 66, ал.
3 , т. 3 и 4 и чл. 71 от Правилника).
Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор” доц. д-р Николай
Колев представя публикувани 3 монографии (едната в съавторство), които не повтарят
представените за придобиване на образователната и научна степен “доктор” и за
научно звание „доцент”. В съдържателен и количествен план публикуваните научни
трудове и научно-приложни разработки, оценявани по съвкупност, доказват неговите
безспорни качества като преподавател и изследовател, който умее да открива, изследва
и

анализира

актуалните

проблеми

в

областта

на

управленската

отчетност,

проектирането на системи за калкулиране, банковите операции, бюджетното и
банковото счетоводство и др., да адаптира и прилага научни правила и методи в
конкретната практика на отчетността, както и да извлича от практиката ползи за
развитие и обогатяване на науката.
За участие в конкурса доц. д-р Николай Колев е представил публикации, в
специализирани научни издания, структурирани в шест раздела - монографии, студии,
статии, доклади, учебници и учебни помагала, и проекти – общо 58, които не повтарят
представените за придобиване на научната степен „доктор” и академична длъжност
„доцент” (за подробности вж. табл. 1).
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Таблица № 1
Вид публикации
1. Монографии
а) самостоятелни
б) в съавторство
2. Студии
а) самостоятелни
б в съавторство
3. Статии в научни:
А. С-ния в България
а) самостоятелни
б) в съавторство
Б. С-ния в чужбина
а) самостоятелни
б) съавторство
4. Научни доклади
А. В България
а) самостоятелни
б) в съавторство
Б. В чужбина
а) самостоятелни
б) съавторство
5. Учебници и учебни
помагала
а) самостоятелни.
б) в съавторство
6. Проекти
а) ръководител
б) член на екип
Общо публикации

Брой

Брой
страници

2
1

319
76

3
-

61

12
-

69

3
-

39

23
-

147

1
-

3

8
1

1781
77

3
1
58

130
2702

Забележка: За проекта „Европейска система за трансфер на кредити. Информационен
пакет по програма СОКРАТ/ЕРАЗМУС на Европейската комисия” в таблицата не са
посочени страници поради липсата на разграничено участие на отделните автори, което
практически е и трудно да се направи.
Информацията за състоянието и съдържанието на представените публикации за
участие в конкурса за получаване на академична длъжност „професор” на доц. д-р
Николай Колев дава основание да се направят следните изводи и оценки:
Първо. Публикациите на кандидата след научно звание „доцент” по брой, обем и
съдържание са достатъчни за участие в конкурс за получаване на академична длъжност
„професор” по шифър 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност”. От общо представените 58 публикации (в т. ч. и 4-тях проекта)
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само 3 са в съавторство, а останалите са самостоятелни. Авторът представя и 4
публикации в чужбина.
Второ. В съдържателно отношение, представените публикации за участие в
конкурса за получаване на академична длъжност „професор” са ориентирани към
актуалните проблеми в управленската отчетност, проектирането на

системи за

калкулиране, банковото и бюджетното счетоводство и др.
Трето. Списъкът на публикациите и Резюметата на представените за рецензиране
научни трудове е съставен в съответствие с възприетата стандартна класификация. В
структурно отношение научноизследователските изследвания заемат 31, 24 %, а
учебниците – 68, 76 %. Структурата на научните публикации разкрива концентрацията
на кандидата както върху преподавателската, така и върху научноизследователската
работа, и умение за успешно съчетаване на преподавателската, изследователската и
научно-приложната дейност. Следва да се отбележи, че някои от издадените учебници
по съдържание се доближават до научноизследователска разработка (публикации № 51
и 57). Публикукациите в научни трудове и специализирани научни списания и
участието в научни конференции в България и в чужбина, разкриват общественото
признание на кандидата и неговите възможности за публична изява.
Четвърто. Тематично, представените публикации съответстват на темата на
конкурса и на преподавателските ангажименти на кандидата.
Пето. Кандидатът за получаване на академична длъжност „професор” показва
добра литературна осведоменост, както за българските, така и за чуждестранни
изследвания в областта на третираната проблематика. Той е овладял и успешно
използва съвременни изследователски методи и подходи за целите на своите
изследвания, показва определени способности и умения да систематизира и критично
да осмисля теориите и добрите практики, както и да разкрива проблеми и да
обосновава съответни предложения в изследваните области.
В съответствие с изискванията на „Правилника за развитието на академичния
състав в БСУ” (чл. 71, т. 2) доц. д-р Николай Колев след придобиване на званието
„доцен” е участвал в 4 научноизследователски проекти, с 1 доклад в
чуждестранен научен форум и 23 доклада в национални научни форуми.
6. Характеризиране на научните и научно-приложните приноси
Анализът на представените публикации дава възможност да се очертаят научните
и научно-приложните приноси в три основни групи: а) разкриване на нови страни на
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съществуващи научни проблеми; б) обогатяване на съществуващите знания чрез
формулиране и обосноваване на виждания на автора за приложение на съществущи и
адаптирани от него методологически подходи в съответните области; в) приложение на
научните постижения в практиката чрез разработки с теоретико-приложен характер и
проекти.
Към разкриване на нови страни на съществуващи научни проблеми се
отнасят изследванията за обосноваване на предметната област на управленската
отчетност (№№ 3, 5, 8, 20, 23, 26, 36, 38 от списъка на публикациите), за влиянието на
управлението по цели за развитието на управленската отчетност (№№ 4, 18, 29, 44), за
проектирането на системи за калкулирането (№№ 1, 7, 9, 15).
Към обогатяване на съществуващите знания чрез формулиране и
обосноваване на виждания на автора за приложение на съществущи и адаптирани
от него методологически подходи в съответните области се отнасят методиките и
изследванията за финансовите инструменти и банковите операции (№№ 12, 13, 14, 17,
27), за калкулиране на издръжката на относително обособени дейности (№ 11), за
управленския контрол (№ 33, 35), за проектиране на управленски информационни
системи (№№ 37, 39, 42), за университетското обучение и бизнеса (№ 10, 19, 25, 28, 43,
45, 48).
Към приложение на научните постижения в практиката чрез разработки с
теоретико-приложен характер и проекти се отнасят разработките на проект,
стратегия, концепция (№№ 76, 77, 79).
7. Академична известност
Изследванията на доц. д-р Николай Колев са познати на научната общност у нас
и в чужбина, което се потвърждава не само от публикациите в специализирани научни
издания, но и от приложената Справка за цитиранията (14 цитирания в учебници,
монографии, студии и научни сборници от конференции) и от служебните бележки за
разработените чрез възлагане програми и проекти.
8. Допуснати слабости, критични бележки, препоръки.
Критичните бележки са по-скоро препоръки и имат за цел да подскажат на
кандидата за получаване на академична длъжност „професор” някои насоки за
бъдещата му работа:
а) Допускати са повторения в публикациите:
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•

студията

„По-обстойво

за

предметната

област

на

управленската

отчетност” (№ 5 от публикациите) по съдържание съвпада с глава 1-ва на учебника
„Управленска отчетност” (№ 51 от списъка на публикациите) – с. 5 – 42;
•

студията „Опит в проектирането на системи за калкулиране на

издръжката на дейности (АВСostimg) по съдържание съвпада напълно с „Проектиране
на системи за калкулиране издръжката на дейности ((АВСostimg)” с. 159-182 от № 1 от
списъка на публикациите и със статията „Калъкулирование издержек отделного вида
деятельности: опыт разработки системы АВС” (№ 15 от публикациите);
•

статията „Относно дилемата, унивеситета – бизнес или общност за

развитие на науката, културата и знанието” (№ 10 от публикациите) съвпада по
съдържание напълно с „Унивеситета – бизнес или общност за развитие на науката,
културата и знанието” (№ 25 от публикациите)
б) може би е целесъобразно да се стесни диапазона на изследователската и
преподавателската работа (захванати са много проблеми), което, от една страна, може
да се окачестви положително, но от друга страна, има и своите негативни отражения
върху възможността за задълбочаване и концентриране на изследователската и
преподавателската работа в определени области.
в) добре би било кандидатът за получаване на академична длъжност „професор”
да активизира участето си в международни форуми и работата си с докторанти, за
което той притежава необходимите компетенции и професионален опит.
Посочените препоръки не намаляват значимостта и стойността на творчеството на
доц. д-р Николай Колев
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В научната продукция на доц. д-р Николай Колев се съдържат научни и научноприложни постижения, които са лично дело на кандидата за получаване на академична
длъжност „професор”.
Кандидатът е изграден и утвърден преподавател и изследовател с 26 години
преподавателски стаж. Неговите научни трудове отговорят на изискванията на Закона
за развитие на академичния състав в Република България и на Правилника за неговото
приложение за получаване на академична длъжност „професор”.
Всичко това ми дава основание с убеденост да препоръчвам на почитаемите
членове на Научното жури да гласуват положително за получаване на академична
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