


 Магистратура ІІ.: 1996 - 1999  /   Катедра “Стопанско управление” при Център за 
Икономически и Управленски Науки на Бургаски свободен университет - 
Магистърска степен по  “Стопанско управление ” 
 
Магистратура І.: 1987 - 1990  /  Катедра “Пиано” при Музикално-Педагогически 
Факултет на  Академия за Музикално,Танцово и Изобразително Изкуство – 
гр.Пловдив, Магистърска степен по  “ Музикална педагогика ” 
 
Средно образование: 1978 – 1983 / специалност пиано в Средно музикално училище 
– гр. Бургас 

 

3.2. Научна степен:  

Докторска степен по научна специалност 05.02.07. “Счетоводна 

отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” с тема 

“Методически аспекти на Балансираните карти за оценка като инструмент 

за стратегически контрол” , удостоверена  с диплом на ВАК при МС № 

32398 / 02.06.2008г.    

 3.3. Допълнителна квалификация: 

  Не се посочва. 

 3.4. Заемани длъжности:     

  3.4.1. Научно-преподавателски 
 
2012 - доцент по контролно-аналитични дисциплини във Висше Училище по Агробизнес и 
Регионално Развитие – Пловдив; 
 
2011 - доцент по НС 05.02.07.( ВАК при МС диплом №26793/24.01.2011)  в КИА – Пловдив; 
  
2009 -   гл. асистент  по финансово-контролни дисциплини  в Колеж по Икономика и 
Администрация –Пловдив; 
   
2008 - 2009 – хоноруван преподавател  по “Преструктуриране на предприятието” към Департамент 
“Финанси” при Нов Български Университет-София; 
 
2007 - 2008 – хон. асистент по “Икономикс” при Колеж по Туризъм към БУ; 
 
2004 – 2008 – хон. асистент по МИО и “Ценообразуване и контрол” при ФОН към БУ; 
 
2003 - 2005 – хон. асистент по “Основи на управлението” при ФОН към Бургаски Университет 
“Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. 

 

3.4.2. Друг стаж: 

2008 – 2009 - Експерт-ликвидация – Застрахователно Дружество ”Евроинс” гр.Бургас. 
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2001 – 2008 - Управител  на ЕТ ”Мандрагора-ЕН” гр. Бургас   
 
1995 - 1998 – Преподавател в СОУ “ Д. Дебелянов ” гр.Бургас. 
 
1987 - 1991 - Ръководител на Вокално-Музикален Ансамбъл при ДК “ Г. Иванов ” гр. Бургас. 
 
1985 - 1987  – Ръководител на Детска Музикална Школа при Културен Дом на  Транспорта  
 

 3.5. Общ научно-преподавателски (академичен) стаж: 10 години 

3.6. Лични качества: Организационен и управленски опит, работа в екип, 

амбициозен и целеустремен.  

 

1. Обща оценка на учебно-преподавателската работа 

4.1. Количествени измерения (съгл. ПП на ЗРАСРБ на Висше Училище по 

Агробизнес и Регионално Развитие – Пловдив) 

 4.1.1.  Годишна аудиторна/извънаудиторна заетост – за академичната 2012-13 г. 

във Висше Училище по Агробизнес и Регионално Развитие – Пловдив: 

� 250 часа хорариум – лекции; 

� 250 часа хорариум – упражнения. 

 
ОБЩО: 750 приравнени часа приравнени в упражнения. 

 
 4.1.2. Обучение и консултиране извън Висше Училище по Агробизнес и 

Регионално Развитие – Пловдив: 

В Колеж по икономика и администрация – Пловдив за учебната 2012-2013 г. 

� 260 часа хорариум – лекции; 

� 180 часа хорариум – упражнения. 

ОБЩО: 500 ч.  

ОБЩО: 1250 ч. (приравнени в упражнения) 

4.1.3. Водени лекционни курсове – ОБЩО 5, в т.ч.: 

� Валутен, данъчен и митнически контрол;  

� Финансово-стопански анализ; 

� Теория на контрола и одитни концепции; 

� Контрол и одит на проекти; 

� Финансов контрол и одиторска стандарти. 
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4.1.4. Разработени учебници и учебни помагала след придобиването на 

академичната длъжност „доцент” – 5 бр. , от които представени за 

рецензиране 3 бр., както следва: 

� Теория на финансово-контролните системи и институции, Б., Либра скорп,  

2013г.; 

� Няколко въпроса на валутния контрол, Б., Флат, 2013г.; 

� Теория на финансово-стопанския анализ”, Б., Либра скорп,  2012г.; 

Представените за рецензиране учебници и помагала са самостоятелни. 

4.1.5. Научно ръководство на докторанти. 

Не се посочва и удостоверява! 

 4.1.6. Научно ръководство на дипломанти 

 Не се посочва и удостоверява! 

4.1.7. Аудиторна заетост за последните 3 г. – 1030 лекционни часа и 790 часа 

семинарни занятия, или ОБЩО приравнени в упражнения 2850 приравнени часа. 

 

4.2. Качествена оценка.  Тъй като нямам преки впечатления за педагогическите 

качества на кандидата, оценката ми ще се основава на предоставените справки и на  

предложената от кандидата за рецензиране учебна и помощна литература.  

  4.2.1. По представената справка за водени учебни курсове: 

 Справката  за преподаваните лекционните курсове и водените семинарните 

занятия на кандидата в конкурса свидетелства за един определен опит в учебно-

преподавателската дейност. Може да се отчете, че той се старае да се концентрира в 

курсове съответстващи на тясната му научна специалност – контрола и одита, което 

само по себе си е предпоставка за постигане на задълбоченост. 

  4.2.2. От прочита на предложените  за рецензиране учебници и учебни 

помагала, съгласно пет степенна скала за оценка, представена в Таблица № 1: 

 

Табл. № 1. 

Заглавие Вид Съдържание Дидактика Средна Съображения за 

оценката 

Теория на финансово-

контролните системи и 

институции”, Б., Либра скорп,  

2013 г. ISBN 978-954-471-200-6 

учебник 4 4 4 

- неподходящо заглавие: 

„Теория на ...институции”  

- не е обхваната цялата 

проблематика; 

- недостатъчно подкрепени 
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с примери, теоретичните 

постулати; 

 

Няколко въпроса на валутния 

контрол, Б., Флат, 2013 г. 

ISBN 978-954-92944-8-4 Учебно 

пособие 
5 4 4.5 

Ограниченията от 

заглавието са спазени, но и 

тук примерите и казусите 

недостатъчно подпомагат 

обучавания (само един 

примерен изпитен тест в 

края) 

Теория на финансово-

стопанския анализ, Б., Либра 

скорп, 2012 г. 

ISBN 978-954-471-177-1 

Учебник 4 3 3.5 

Съдържанието не покрива 
амбициозните цели на 
заглавието. Не се посочват 
информационните 
източници на данни по 
анализираните показатели. 
Недостатъчна 
аргументация с примери. 
Липсват демонстрации на 
описаните аналитични 
техники и формулен 
апарат с цифрови примери. 
Приложените тестове в 
края на всяка методична 
единица, едва ли 
подпомагат обучавания в 
придобиването на знания и 
опит по прилагането на 
аналитичния апарат. 

 

 

Общо становище по т. 4 : Концентриране на лекционните курсове и учебната 

литература в рамките на тясната научна специалност на кандидата, което 

предполага задълбоченост. Резерви по отношение дидактиката и в частност 

ползването на примери и казуси, за поясняване на защитаваните тези и 

постулати. Недостатъчно конкретизиране, презентиране и качествено 

характеризиране на източниците на данни по наблюдаваните и анализираните 

показатели при финансовия анализ и финансовия контрол. 

 

2. Обща оценка на научните разработки и изследователската дейност на 

кандидата 

5.1. Количествено представяне 

5.1.1. Монографии – 1 бр.  

а) със значение на самостоятелен труд:  

Стоянов, Е. Одит – източници и институционализация, Б., Флат, 2013г. ISBN 978-619-

71250-1-6, стр. 205. 
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Рецензенти: проф. д-р Огнян Симеонов, 

доц. д-р Даниела Петрова 

Редактор:  Доц. д-р  Евангелий Андронов. 

  

5.1.2. Студии – 1 бр.  

а) със значение на самостоятелен труд:  

Стоянов, Е. Концептуално развитие и моделно усъвършенстване в стратегическия 

контрол”. Сп. “Социология и икономика” ISSN1314-3603 бр. 1/2012, стр. 34-51. 2012г., 

общо 17 страници. 

5.1.3. Статии – 12 бр., от които 10 бр. представени за рецензиране. Всички 

статии са със самостоятелно авторство. Не се представят за рецензиране статии в 

съавторство. Общ обем на авторските страници, публикувани като научни статии – 57 

страници. 

5.1.4.  Научни доклади пред национални форуми и форуми с международно 

участие – 15 бр., от които 13 бр. предложени за рецензиране. Всички предложени 

доклади са самостоятелно авторство на кандидата. Три от форумите са в чужбина. Общ 

обем на авторските страници, докладвани пред научни форуми – 94 страници, без 

доклада под печат. 

5.1.5. Работа по изследователски проекти и внедрителска дейност – Не са 

посочени в библиографията и не са представени доказателства за такива. 

 
5.2. Качествена преценка 

 Научната продукция на кандидата прави впечатление със съсредоточеността си 

към три основни теми: 

� Стратегически контрол; 

� Одитиране; 

� Финансов анализ. 

Това свидетелства за съсредоточеност на научните му интереси. Съчетаването на тази 

съсредоточеност, със съответстващата й преподавателската ангажираност на кандидата, 

има като резултат една тематична концентрация и тесен кръг изследователски задачи. 

Това се потвърждава и от заглавията на предложената за рецензиране учебна 

литература. 

 В представената монография, както и в студиите, статиите и докладите могат да 

се открият, авторски тези, идеи, определения и класификации, но преобладават 



 7

интерпретирани и адаптирани известни, традиционни и авангардни идеи, подходи и 

способи.  Една част от тях намираме също и в предложената за рецензиране учебно-

помощната литература, което показва, че авторът (кандидатът) се старае да презентира 

изследователските си търсения и резултати, и пред студентска аудитория. 

 Налага се преценката, че кандидатът е повече ориентиран към теоретичните и  

концептуалните идеи, подходи и модели, и по-малко към тяхната практическа 

адаптация и реализация. 

 

6. Характеризиране на научните приноси 

 6.1. Направленията, в които се претендират научни приноси са 4. Считаме, 

претенциите на кандидата за основателни, що се отнася до опитите му за 

разширяване на теоретичната база на контрола. Тези опити имат своето основание, 

но при задълбоченият прочит на научната продукция се отчита  недостатъчна 

обвързаност на развиваните идеи, тези и постулати с информационното осигуряване на 

оперативния и стратегическия контрол, без каквото осигуряване, той винаги се оказва 

неадекватен. 

 Практическа приложимост се претендира за съжденията относно 

институционализацията на одита и финансовия контрол в контекста на тяхното 

разглеждане като самоусъвършенстващи се системи. Тази претенция има известно 

покритие чрез монографичния труд на кандидата, но е недостатъчно защитена чрез 

емпирични наблюдения, изследвания, симулации или експерименти. 

Принос в сферата на учебната приложимост може да се претендира, тъй като се 

установява представяне на идеи, тези и постулати от научната продукция , в издадената 

от кандидата учебна и учебно-помощна литература. 

 

7. Академична известност 

7.1. Кандидатът е посочил като установени 23 позовавания на негово авторство, 

които се установяват в литературните източници. Това е един доста добър 

атестат за възприемането на неговите публикации. 

7.2. Кандидатът не посочва получени признания под формата на членство в научни 

организации, редакционни колегии и почетни звания. 

 

8. Констатирани слабости и критични бележки 
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При научна и учебно-помощна продукция с такъв обем, винаги могат да бъдат 

забелязани непълноти. В продукцията, с която се представя кандидатът за длъжността 

„професор”, те най-вече са следствие на високото (общо-) теоретичното ниво на 

научните интереси и научните задачи, които си е поставял. Ето защо бихме си 

позволили да препоръчаме една по-висока степен на прагматичност, при същевременна 

задълбоченост на бъдещите му научни търсения и разработки.. 

Установяват се и недостатъчно аргументирани и подкрепени с факти изводи, което 

може и да е следствие на липсата на достъп до необходимата за емпирични изследвания 

информация, но следва да се избягва в бъдещата научна продукция на кандидата за 

длъжността „професор”.  

Критично отношение би могло да бъде изразено и по повод подходът на авторът, 

първо да изразява твърдение и после да прави опит да го доказва, а не чрез наблюдения, 

изследване и анализ да стигне до аргументи, даващи основание за разкриване на 

закономерност или тенденция и за дефиниране на твърдение. 

Забелязват се и повторения на едни и същи тезиси, методики и подходи в няколко 

от представените за рецензиране публикации. 

 

9. Препоръки 

 

Позволяваме си да препоръчаме активизиране на работата по научно ръководство 

дипломанти и докторанти, както и участията в институционални, национални и 

международни научни проекти и внедрителска дейност. 

Изказваме пожелание към автора да търси по-широка публична изява на научните 

си търсения и резултати, включително и в чуждестранни научни списания, и най-вече в 

реферирани издания, до които професорската академична длъжност ще му осигури по-

широк достъп. 

 

10. Обобщена оценка 

Отчитайки образователния ценз, професионалната подготовка, научната степен 

и звание на кандидатът в конкурса за академичната длъжност „професор”, по област от 

ВО -3, професионално направление – 3.8., научна специалност 05.02.07. Счетоводна 

отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол и одит),  доц. 

д-р Евгени Николов Стоянов, аудиторната му заетост, преподавателския му стаж, 

количеството на научната му продукция, издадените учебници и учебни помагала, 
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позоваванията на негови публикации и съответствието на научната му степен, на 

научното направление и научната специалност по обявения конкурс,  

намирам, че по съвкупност има значително покритие с регламентите на 

ЗРАС на Р. България и на чл. 60 и 61 от „Правилника за прилагането му във 

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – гр. Пловдив. 

Позволявам си да препоръчвам на членовете на почитаемото научно жури да 

предложат на Академичния съвет на Висшето училище по агробизнес и развитие 

на регионите, присвояването на академичната длъжност „професор” по научната 

специалност 05.02.07. Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 

дейност (Финансов контрол и одит) на Евгени Николов Стоянов. 

 

 

16.12.2013 г.      Подпис:      /п/ 

Гр. Бургас       Николай Стоянов Колев, 

        проф. по НС 05.02.07. 

        д-р по НС 05.02.07. 


