


1. Има една самостоятелно публикувана монография: „Одит – източници и 

институционализация”, 2013 г. Освен това има и 1 студия, 10 научни статии, 12 

научни доклада, 3 учебника и учебни помагала, както и 4 научни публикации в 

чужбина. 

 

Преподавателската дейност е по значими учебни дисциплини от учебния план на 

специалността. Има необходимата аудиторна заетост, превишаваща нормативните 

изисквания. 

 

Трето, обща оценка на научната, научно-приложната и педагогическата дейност 

на кандидата 

 

1. Научна дейност 

Представени са 31 публикации за участие в конкурса за академичната длъжност 

„професор”. Научната продукция е фокусирана в областта на: одита, финансовия 

контрол, финансово-стопанския анализ и управленския контрол. 

Следната справка дава нагледна представа за вида и броя на научните публикации 

на доцент д-р Евгений Николов Стоянов, с които участва в конкурса: 

 

1. Монографии                                                                                  1 бр. 

2. Студии                                                                                             1 бр. 

3. Научни доклади                                                                          12 бр. 

4. Научни статии                                                                              10 бр. 

5. Учебници и учебни помагала                                                      3 бр. 

6. Публикации в чужбина                                                                 4 бр. 

 

Конкретизирани научните публикации на кандидата могат да бъдат обособени в 4 

основни области: 

1. Одит – 1 монография, 1 студия и 4 научни доклада; 

2. Финансов контрол – 3 научни статии, 1 научен доклад и 2 учебника; 

3. Финансово-стопански анализ – 1 учебник, 2 научни статии и 3 научни доклада; 

4. Управленски контрол – 1 студия, 4 научни статии и 6 научни доклада. 

 



 

Освен посоченото, доц. д-р Евгений Стоянов има разработени учебни програми по 

5 учебни дисциплини - за редовна, задочна и дистанционни форми на 

бакалавърско и магистърско равнище. 

 

Посочената информация за научната продукция на доц. д-р Евгений Николов 

Стоянов дава основание за констатацията, че тя е достатъчна по обем и по-

същественото, значима по качество и структура за кандидатстване за академичната 

длъжност „професор”.    

 

 

2. Научни постижения и приноси 

 

А/  По отношение на одита. Определено считам, че научните постижения и приноси 

намират израз в следното: на фона на значимите промени, настъпили във финансовия 

контрол и в частност на одита през последните години, задълбочено са изследвани 

съществуващите теоретични разработки в посочената област и е осъществена 

набелязаната от автора цел, а именно да се внесе принос в задълбочаването на 

институциалността в одита и усъвършенстването на механизмите за ефективна 

институционализация на реализиращата го система от организации. 

 

Б. По отношение на финансовия контрол. Умело за анализирани 

взаимоотношенията, обуславящи организационното развитие и оказващи факторно 

влияние по отношение на контрола. Изведените проблеми са ясно откроени и са 

вследствие на задълбочен научен и практически опит. 

 

В. По отношение на управленския контрол. Обстойно са проучени основните насоки 

и модели за ефективно управление на омега-организационните структури, и в тази 

връзка са набелязани и изведени от автора конкретни изводи, мнения и препоръки. 

 

Г. По отношение на финансово-стопанския анализ. Представената материя е на 

необходимото високо ниво и заслужават положителна оценка  изложените в нея 



основни понятия, свързани с концепцията на ФСА и усъвършенстването на 

аналитичния процес. 

3. Учебна дейност 

 

Кандидатът притежава дългогодишен научен и педагогически стаж и опит, както 

следва: 

2003 – 2005 г.  – хоноруван асистент в Бургаски университет; 

2004  - 2008 г. – хоноруван асистент при ФОН към Бургаски университет; 

2007 – 2008 г. – хоноруван асистент при Колеж по туризъм към Бургаски университет; 

2008 – 2009 г. – хоноруван преподавател при Нов Български Университет, гр. София 

2009 – 2011 г. – главен асистент и доцент в Колеж по икономика и администрация, гр. 

Пловдив; 

2012 и до момента – доцент във ВУАРР, гр. Пловдив. 

 

Четвърто, критични бележки и препоръки 

Авторът е добре да засили участието си за в бъдеще към написване на учебници и 

учебни помагала по учебните дисциплини които преподава, и е изготвил учебни 

програми. Да насочи своя  научен опит в ръководство и участие в национални и 

международни проекти. 

 

Пето, заключение: Посочените констатации и направеният анализ и оценка на 

научната, научно-приложната и педагогическата дейност ми дават пълно основание 

да предложа доцент д-р Евгений Николов Стоянов за академичната длъжност 

„професор” по професионално направление 3.8 „Икономика”, научна специалност 

05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”. 

 

гр. София                                                                  Изготвил становището: /п/ 

08.01.2014 г.                                                                    /доц. д-р Катя Митева/ 


