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СТАНОВИЩЕ 

 

от д-р Станислав Димитров Петков,  

професор във Висшето училище по застраховане и финанси –  

София 

 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

 

на Висшето училище по застраховане и финанси –  

София 

 

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

научно направление 3.8. Икономика (Бюджетно управление и иновативни бюджетни мето-

дики) 

 

 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 52 от 05.07.2022 г. и в интер-

нет-страницата на Висшето училище по застраховане и финанси – София, като кандидат 

участва д-р Джеймс Бориславов Йоловски, хон. преподавател във Висшето училище по заст-

раховане и финанси – София. 
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1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

 

Със заповед № 372 от 10.11.2022 г. на Ректора на Висшето училище по застраховане и 

финанси – София съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на акаде-

мичната длъжност ‘доцент’ във Висшето училище по застраховане и финанси – София по 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално нап-

равление 3.8. Икономика (Бюджетно управление и иновативни бюджетни методики), обявен 

от Висшето училище по застраховане и финанси – София. 

 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат, а именно д-р 

Джеймс Бориславов Йоловски, хон. преподавател във Висшето училище по застраховане и 

финанси – София. 

 

Представеният от д-р Джеймс Йоловски комплект материали на хартия и в електронен 

вариант е в пълно съответствие с Правилника за условията и реда за заемане на академични 

длъжности във Висшето училище по застраховане и финанси – София, и включва следните 

документи: 

– монографичен труд с резюме, рецензиран от две хабилитирани лица; 

– публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на обра-

зователна и научна степен "доктор" 

– списък на публикациите; 

– резюмета на публикациите; 

– доказателства за участие в научни проекти; 

– справка за изпълнението на минималните национални изисквания за заемане на ака-

демичната длъжност „доцент”; 

– справка за оригиналните научни приноси в трудовете; 

– справка за цитиранията на трудовете; 

– автобиография. 

 

Представените документи от кандидата Джеймс Йоловски се характеризират с подре-

деност, пълнота и цялост. 
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На основата на представените документи може да се заключи, че кандидатът Джеймс 

Йоловски притежава значителен опит в научноизследователската дейност и преподавателс-

ката дейност. 

 

Нямам лични впечатления от кандидата, освен придобитите в хода на процедурата по 

настоящия конкурс и обсъждане на негови трудове в Катедра „Финанси и застраховане“ към 

ВУЗФ и Редколегията на Издателството на ВУЗФ. 

 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 

 

Научната и научно-приложна дейност на кандидата Джеймс Йоловски може да се оце-

ни като много добра, напълно съответстваща на изискванията по настоящия конкурс. В нас-

тоящата процедура за конкурс за „доцент“ д-р Джеймс Йоловски участва със следните разра-

ботки: една монография – хабилитационен труд, която е самостоятелна разработка; публику-

вана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и на-

учна степен "доктор", десет статии, една студия и три глави от колективни монографии. 

 

Публикациите на кандидата д-р Джеймс Йоловски имат ясни научни, научно-приложни 

и приложни приноси. 

 

Положителен атестат за качествата на автора са обстоятелствата, че част от публикаци-

ите са на английски език и/или са в съавторство. В конкурса кандидатът участва с общо 16 

публикации. Три от тях са в съавторство. Две от тях са на английски език. 

 

От съдържателна гледна точка, представената за целите на конкурса монография, е из-

ключително интересна и актуална. Заглавието на монографията е „Съвременни тенденции 

при бюджетното управление на публичните финанси“. Фокус на изследването са възник-

ването и развитието на съвременните бюджетни методики и влиянието на различни фактори 

върху бюджетните практики. Авторът извършва анализ на съвременни методики, сред които 

зелено, програмно, резултатно-ориентирано и бюджетиране на нулева база. Положително е, 

че работата съдържа значима емпиричната част. В тази част авторът анализира въздействие-
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то на непредвидени събития върху бюджетните практики в България. Пример за това са пан-

демията от COVID-19, високите нива на инфлация и военният конфликт между Руската фе-

дерация и Украйна. Друг положителен момент на работата е извършеният сравнителен ана-

лиз на макроикономическите прогнози на Министерството на финансите и БНБ. Авторът 

разглежда непредвидените събития като фактор за промяна на фискалната политика в Бълга-

рия. В монографията е включен анализ на проведено проучване с представители на незави-

сими фискални институции в ЕС. В рамките на проучването авторът извършва анализ на ек-

спертната оценка на тези финансисти относно влиянието на различни фактори върху бю-

джетните практики. В работата са представени резултати относно разпространението на съв-

ременните бюджетни методики. 

Монографията включва увод, три глави, заключение, списък на фигури и таблици биб-

лиография и приложение. В приложение е представена бланка на проведената анкета. 

 

Приемам напълно формулираните от автора пет приноси. Сред тях са изследване на 

съвременните тенденции при бюджетните методики като фактор за разширяване на функци-

ите на бюджета, разработване на модел за последователна оценка на външните фактори, кои-

то имат най-силно въздействие върху бюджетния процес, изследване влиянието на основните 

фактори на въздействие върху бюджетния процес за шестгодишен период в България, из-

веждане на важни изводи и насоки при анализа на динамиката на бюджетните параметри и 

провеждане на емпирично изследване с представители от независими фискални институции 

от шестнадесет държави в Европейския съюз. 

 

На основата на представената документация по процедурата на настоящия конкурс мо-

га да направя обоснована оценка за наличието на ясен личен принос на кандидата д-р 

Джеймс Йоловски в съответните публикации, и в пълна степен формулираните приноси и 

получени резултати, са негова лична заслуга.  

За отбелязване е, че не са представени разделителни протоколи за публикациите в съав-

торство. 

 

Въз основа на представената информация относно изпълнение на национални мини-

мални изисквания съгласно ЗРАСРБ и Правилника за приложението му, може да се направи 

извод, че кандидатът д-р Джеймс Йоловски отговаря на съответните критерии, както следва: 

група „А“ – 50 точки при минимум 50 точки; група „В“ - 100 точки при минимум 100 точки; 
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група „Г“ – 232.5 точки при минимум 200 точки; група „Д“ - 95 точки при минимум 50 точ-

ки.  

Тук е мястото да се отбележи, че поради липсата на разделителни протоколи, при цити-

ранията е трудно да се прецени дали са цитирани изследвания на кандидата. В допълнение 

при някои цитирания един и същи труд се посочва като повече от едно цитиране при една и 

съща публикация на друг автор. Независимо от това приемам, че се изпълнява критерия „Д“. 

 

3. Критични забележки и препоръки 

 

Нямам съществени принципни или формални критични забележки и препоръки към 

научните трудове и дейността на кандидата д-р Джеймс Йоловски.  

 

Мога да отправя препоръка д-р Джеймс Йоловски да има повече публикации в съавтор-

ство. 

 

Друга препоръка към кандидата е да разработва повече изследвания на английски език, 

които да публикува в реномирани издания. 

 

Мога да отправя препоръка д-р Джеймс Йоловски да задълбочи изследванията си в об-

ластта на въпросите, свързани с факторите за икономически растеж, данъчната политика, 

ефектите от високата инфлация върху различни аспекти на икономически живот, включи-

телно държава, компании и население. Това разбира се е преценка и решение на кандидата. 

Убеден съм, че авторът ще допринесе за постигането на бъдещи научни и научно-приложни 

приноси в изследваните области. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Документите и материалите, представени от кандидата д-р Джеймс Бориславов 

Йоловски отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 
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Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правил-

ник за условията и реда за заемане на академични длъжности във Висшето училище по заст-

раховане и финанси – София.  

 

В работите на кандидата има оригинални научни и приложни приноси. Представените 

от кандидата теоретични разработки имат практическа приложимост, като част от тях са 

пряко ориентирани към учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на 

кандидата д-р Джеймс Йоловски е несъмнена.  

 

Постигнатите от кандидата д-р Джеймс Йоловски резултати в учебната и научно-

изследователската дейност, напълно съответстват на специфичните изисквания на Правил-

ника за условията и реда за заемане на академични длъжности във Висшето училище по зас-

траховане и финанси – София. 

 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното 

жури да изготви доклад-предложение до Академичния съвет на Висшето училище по застра-

ховане и финанси – София за избор на д-р Джеймс Бориславов Йоловски на академичната 

длъжност ‘доцент’ във Висшето училище по застраховане и финанси – София по научно 

направление 3.8. Икономика (Бюджетно управление и иновативни бюджетни методики). 

 

 

22.11.2022 г.   Изготвил становището: .................................. 

    (проф. д-р Станислав Димитров) 


