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За изминалите десет години мога да отбележа, че кандидатът извървя 
дълъг и труден (образован българин в милата днешна България) път на 
попрището на академичната професия; същевременно той избра и своята 
лична и пристрастна специализация – финансов контрол и одит. След 
продължително натрупване доц. д-р Евгений Стоянов вече е забележим (и 
цитиран – вж. справката) автор. Без претенции за рецензия ще отбележа в 
потвърждение представената за конкурса монография “Одит – източници и 
институционализация”. 

Монографията е посветена на централна проблемна област в търсенията 
и на теорията, и на практиката на отчетността и доброто финансово 
управление - реализацията на ефективен одит, и, както пише кандидатът, тя е 
опит да бъдат анализирани значимите промени настъпили във финансовия 
контрол като цяло и одита в частност за последните години, конкретно в 
областта на административното развитие и преимуществено в 
институционалното усъвършенстване. Целта е на основата на 
систематизиране и анализ на съществуващите теоретични разработки, 
нормативни актове и практически опит в изследваната проблематика да се 
внесе принос в задълбочаването на институционалността в одита и 
усъвършенстването на механизмите за ефективна институционализация на 
реализиращата го система от организации. 

Като непосредствен предмет на изследването се дефинира разширяващия 
се  кръга от финансово-отчетни източници, които осигурявайки реализацията 
на одита, формират и структурират социално-икономическата среда 
предпоставяща неговата институционализация. Обект на изследването е 
процесът по институционално усъвършенстване на одита, вкл. примера на 
българския одит. 

Монографичният труд е структуриран в сравнително добре балансирани 
и логически последователни глави, плюс обичайните реквизити. Както от 
188-те източника, така и от цитиранията личи познаване на развитието на 
изследванията у нас и в чужбина.  

В първа глава “Развитие и организация на информацията с финансово-
отчетен характер” чрез обстоен анализ на задълбочаващите се тенденции за  
развитие на световната икономическа система в общ план и в конкретен на 
коренно пременената финансова функция на модерната организация се дават 
доказателства, че информацията с финансово-отчетен характер се развива и 
усъвършенства непрекъснато и целият този процес е закономерен резултат от 
нарастващите информационни нужди на обществото и въвеждането в 
употреба на все по-нови и иновативни информационни източници.  

В последващата - “Особености на разпространените отчетните системи”  
чрез критичен преглед на предложения доказателствен материал се 
обосновава разбирането, че освен общите и стандартизирани промени в 
развитието на отчетността се наблюдават и развиват и строго специфични, 
съобразени с характеристиките на обектите особености, които на определен 
етап създават възможност и условия както за адаптиране, така и за 
надграждане от международната система от стандарти. Процесът на 
хармонизация предоставя на отчетността още по-широко поле за изява и 
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оптимизиране на максимална обективност, прозрачна достоверност и 
релевантна конкретика. 

В главата “Функционално-концептуален анализ на одита”  на основата 
на обобщаването и анализа на съвременните разбирания за одита, обосновани 
от принципното начало и прилаганите подходи, структурирани в 
концептуална рамка се доказва, че одитът в своята съдържателна и 
същевременно функционално обоснована същност, разкриваща достатъчна 
концептуална зрялост създава съществени вътрешно структурни 
предпоставки за реализация на институционалност. Развитието на 
тенденцията откроява впечатлението за одита като една уникална, високо 
интелектуална, повишаваща присъщата си отговорност, широко приложима 
дейност. 

Шестата глава, “Генезис в одитното моделиране и институционалност”, 
се обосновава разбирането, че генезисът на одитното моделиране и 
развитието на институционалността са две различни страни на един 
структуриран, балансиран и контролиран процес. Появата на нови 
функционални модели и нови степени на институционалност са две взаимно 
обосновани активно развиващи се тенденции свързани с одита в които 
приоритет може да бъде присъден на институционалността, т.е. рационалното 
начало в одита определя, структурира и контролира неговите формални 
изяви.   

Главата “Институционализация в процеса на независим финансов одит” 
обосновава, че институционализацията е обективен процес, придобиващ все 
по-висока социална значимост поради възможността да задоволява поне 
частично необходимостта на обществото от ръзвитие и присъствие на добре 
структурирани и авторитетни организации. В този смисъл анализираният 
процес може да бъде определен и като ефективен исторически доказан 
механизъм, целесъобразно свързан с одита при съхраняване на неговите 
интереси и тяхната правомерна, законосъобразна и контролирана реализация 

Предназначението на последната осма глава, “Институционални модели 
в независимия одит”  е като се проследи изявата на  институционализираните 
контролни форми, тематично обвързани и организирани от одита, да се 
докаже, че притежават  системен характер, изпитан в процеса на реализация, 
предоставящ възможност логическата връзка на институционалните модели в 
съществено висока степен да се възприеме като израз на йерархическа 
зависимост, обоснована от нивото на субординираност. Доказателствената 
част на изложението разглежда като институционално установени одитни 
модели  вътрешния контрол, вътрешния одит, външния одит и държавен одит. 

В заключението се изказва обобщаващото мнение, че в своето единство 
изложението доказва увеличаващата се социална необходимост от оптимално 
бързото усъвършенстване на одита чрез постигане на достатъчно доверие при 
висока прозрачност в анализа на постигнатите резултати, тълкувани и като 
финансова стойност и като морална значимост, и като двигател на паричните 
потоци, и като иновативна форма за ефективен контрол.  
   




