До Научното жури за
оценяване на кандидата за заемане на
академична длъжност „професор”
в Бургаския свободен университет
доц. д-р Николай Стоянов Колев
СТАНОВИЩЕ
на доц. д-р Васил Н. Янков – председател на научното жури по конкурс
за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.07. Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
за нуждите на Бургаския свободен университет
На основание заповед № ЛС – 11 от 29.09.2011 год. на Ректора на
Бургаския свободен университет и на решението на
научното жури в
заседанието му на 10.11.2011 г. /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 в законния срок настоящето становище по разкрита процедура за
оценяване на учебната дейност и научната продукция на доц. д-р Николай
Стоянов Колев – единствен кандидат за заемане на академичната длъжност
„професор” по професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
в Образователна програма „Счетоводство и финанси” към Центъра по
икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет.
Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор” по
обявения конкурс в ДВ, бр. 58 от 29.07.2011 г. за редовен професор по чл. 67,
ал. 1, т. 1 от КТ, по научната специалност 05.02.07. Счетоводна отчетност,
контрол и анализ на стопанската дейност, доц. д-р Николай Ст. Колев е на
основен трудов договор с БСУ като редовен доцент в посочената по-горе
Образователна програма на Центъра по икономически и управленски науки на
Университета – от 21.08.1996 год.
Доц. д-р Николай Ст. Колев има придобита образователна и научна
степен „доктор”/к.ик.н./. Има необходимата аудиторна заетост – повече от 500
учебни часа годишно. Към момента води самостоятелни лекционни курсове
пред студенти от редовна и задочна форма на обучение с икономическите
специалности
на Центъра по икономически и управленски науки по
дисциплините „Банково счетоводство”, „Бюджетно счетоводство”, „Програмни
продукти в счетоводството”, „Банки и банково дело” и „Банково и бюджетно
счетоводство”, а също и по „Управленско счетоводство” пред студенти от
специалност „Счетоводство и контрол”, магистърски програми. Кандидатът има
изискуемите по ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му публикации, които
не повтарят публикации, представени за придобиване на научното звание
„доцент”. Има издадени на хартиен носител и в електронен вид учебници и
учебни помагала по преподаваните учебни дисциплини.
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Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор” е
представил за обсъждане и оценяване от научното жури монографични
изследвания, студии, статии, учебници и учебни помагала, доклади пред научни
конференции, семинари и други научни прояви, участие в различни проекти,
всичко 58. Сред тях силно изразен е приоритетът на докладите /24/ и статиите
/15/.
Заслужава да се отбележи, че публикациите на кандидата за заемане на
академичната длъжност професор по научната специалност 05.02.07.
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност до избора му
за доцент не се предлагат за рецензиране.
Направеният преглед на представената научна и научно-приложна
продукция на кандидата дава основание, за целите на настоящото становище,
да се отбележи, че:
1. Централна насоченост на публикациите на доц. д-р Николай Ст.
Колев е изследването на управленската отчетност и в частност
предметната й област. Обосновава се потребността от нейното
усъвършенстване. На базата на извършеното изследване се развива
тезата, че „предмет на управленската отчетност могат и трябва да
бъдат и стойностно неизмерими /бел. моя В.Я./, но стопански
значими обекти и събития”.
2. Внимание заслужават публикациите на кандидата за заемане на
академичната длъжност „професор” доц. д-р Николай Ст. Колев,
свързани с разработените методики за проектиране и внедряване на
калкулиране на издръжката на относително обособени дейности, за
оценка на пасиви,
за счетоводна интерпретация на банковите
операции по маржни покупки, къси продажби и заем на финансови
инструменти и др.
3. Сполучливо са интерпретирани и доразвити научни идеи на
чуждестранни автори, свързани с разширяването на предметната
област на управленската отчетност, с използването у нас на bac fish
като поддържащ метод на калкулиране и др.
4. Качеството на учебно-преподавателската дейност заслужава много
добра оценка. Като
преподавател в Образователна програма
„Счетоводство и финанси” доц. д-р Николай Ст. Колев е научен
ръководител и рецензент на
магистърски тези на студенти от
специалност „Счетоводство и контрол” и специалност „Финанси”.
5. Доц. д-р Николай Ст. Колев е един от съставителите на учебния план
на специалност „Счетоводство и контрол”, а също и на специалност
„Финанси” към Центъра по икономически и управленски науки на БСУ.
6. Заслужава да се отбележи, че кандидатът за заемане на
академичната длъжност „професор”, доц. д-р Николай Ст. Колев
владее писмено и говоримо английски език. Бил е заместник-ректор
по НИД и МС на БСУ и член на Академичния съвет на Университета.
7. В представените материали по конкурса доц. д-р Колев е посочил
общо 14 цитирания.
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8. Участникът в конкурса за заемане на академичната длъжност
„професор” на Бургаския свободен университет има своеобразен
почерк при формулирането на заглавия на статии и доклади, а също
и при изложението по определена тематика.
9. Изпълнени са изискванията на Закона за развитие на академичния
състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и на
Правилника за развитие на академичния състав в БСУ. Неговото
професионално развитие изцяло е свързано тематиката на обявения
конкурс.
10. Доц. д-р Николай Ст. Колев има натрупан достатъчен
преподавателски и научноизследователски опит.
СТАНОВИЩЕ:
Познавайки
цялостната
учебна,
научноизследователска
и
преподавателска дейност на доц. д-р Николай Ст. Колев, убедено давам своето
положително становище.
Препоръчвам на членовете на почитаемото Научно жури единодушно да
гласува предложение до Учебно-научния съвет на Центъра по икономически и
управленски науки, който да направи предложение до Научния съвет на
Бургаския свободен университет да избере единствения кандидат по обявения
конкурс – доц. д-р Николай Ст. Колев за заемане на академичната длъжност
„професор” на Бургаския свободен университет по професионално
направление 3.8. Икономика, научната специалност 05.02.07. Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност.

07.12. 2011 г.
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