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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д.н. Евгени Георгиев Евгениев 

Висше училище по застраховане и финанси  

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’  

на Висшето училище по застраховане и финанси 

 

по област на висше образование  3.8. Икономика  

професионално направление  Бюджетно управление и иновативни бюджетни методики  

 

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

страница на Висшето училище по застраховане и финанси, като кандидат  участва д-р Дже-

имс Йоловски  от Висшето училище по застраховане и финанси  

 
 
1. Общо представяне на процедурата и кандидата/-ите 

 

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

финанси съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ във ВУЗФ по област на висше образование 3.8. „Икономика“, професио-

нално направление „Бюджетно управление и иновативни бюджетни методики“. 

За участие в обявения конкурс е подал документи д-р Джеимс Йоловски  от Висшето 

училище по застраховане и финанси. 

Представеният от д-р Йоловски  комплект материали на хартиен/електорнен носител е 

в съответствие с Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във  

ВУЗФ и включва следните документи: 
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1. автобиография по европейски формат;  

2. копие на дипломата  за притежаваната образователна и научна степен 

„доктор” или научна степен „доктор на науките”;  

3. монографичен труд с резюме;  

4. списък на публикациите след защитата на докторската дисертация 

5. резюмета  на  български  и  английски  език  на  публикациите след защи-

тата на докторската дисертация; 

6. удостоверение за изискващия се стаж по чл. 20, т. 2; 

7. доказателства за участие в научни проекти и други изследователски задачи; 

8. справка  за изпълнението на минималните национални изисквания за 

заемане на академичната длъжност „доцент”; 

9. справка  за  оригиналните  научни  приноси  в  трудовете  и  за цитирани-

ята (без автоцитиранията); 

 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата/-ите 

 

Д-р Йоловски е представил за разглеждане хабилитационен труд и 17 различни моног-

рафии и научни публикации. 

Кандидатът д-р Йоловски работи и преподава в областта на бюджетното управление на 

публичните финанси. Има редица публикации и монографии в областта. В представения ха-

билитационен труд „Съвременни тенденции при бюджетното управление на публичните фи-

нанси“ се открояват значителни приносни моменти по-важни от които са: 

 Разработен е и е предложен модел за последователна оценка на външните фак-

тори, които имат най-силно въздействие върху бюджетния процес; 

 Изследвано е влиянето на основните фактори на въздействие върху двата аспек-

та на бюджетния процес за шестгодишен период в България, като са идентифи-

цирани възможностите за оптимизации на бюджетния процес. 

В останалите представени публикации може да се откроят и други приносни моменти, а 

именно:  

 Систематизирани са особеностите в административно-организационната рамка  

в дейността на организациите в обществена полза. На тази база са представени 
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проекции и насоки за приложение на специфични за сектора бюджетна методика 

и управленски счетоводни модели; 

 Разработени са и са предложени модели за управление на ликвидността, за пла-

ниране на приходи в условия на несигурност и за алтернативна последовател-

ност при съставянето на оперативни бюджети; 

 Чрез анализа на учебните програми по предприемачество за профилиранообуче-

ние в средното образование е аргументирано възприемането на последното като 

алтернатива на професионалното образование. Изводите от анализа представля-

ват база както за стратегическото планиране на държавно ниво в областта на 

финансовата грамотност, така и за надграждане учебните програми в областта 

на икономиката във висшето образование. 

От представените за становище материали е видно, че д-р Джеимс Йоловски има необ-

ходимата експертност за научна и преподавателска работа. Това се потвърждава и от негова-

та трудова кариера. 

Д-р Йоловски е покрил минималните национални изисквания за заемането на акаде-

мичната длъжност „доцент“. 

 

 

3. Критични забележки и препоръки 

 

Нямам бележки към кандидата в конкурса. Бих препоръчал на д-р Йоловски да про-

дължи изследванията си в областта на управлението на бюджетните процеси. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение считам, че представените документи и материали от д-р Джеимс Йоловс-

ки  отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Републи-

ка България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на 

ВУЗФ. Те представят в пълнота нейната научна дейност. 

На основание на изложеното от мен дотук, като член на научното жури, подкре-

пям заемането на академичната длъжност „Доцент“ във Висшето училище по застра-

ховане и финанси от д-р Джеимс Йоловски . 



4 

 

Препоръчвам на уважаемото Научно жури да изготви доклад-предложение до Акаде-

мичния съвет за избор на д-р Джеимс Йоловски на академичната длъжност „Доцент“  във 

ВУЗФ по професионално направление „Бюджетно управление и иновативни бюджетни ме-

тодики“. 

 

 

 

02.12.2022 г.   Изготвил становището:  

/Проф. д.н. Евгени Евгениев/ 


