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1. Информация за кандидата в конкурса за „професор“ 

1.1. Евгений Н. Стоянов има магистърска степен по „Музикална педагогика“ на 
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр.Пловдив (1990г.)  и 
магистърска степен по „Стопанско управление“  на Бургаския свободен университет 
(1999г.). През м. април 2008г., след подготовка в катедра „Финансов контрол“ на УНСС 
защитава успешно дисертация на тема „Методически аспекти на балансираните карти за 
оценка като инструмент за стратегически контрол“ и получава научната степен „ доктор“ 
по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 
дейност“ (диплома №32398/ 02.06.2008г. на бившата ВАК при МС на Република 
България).  

Следователно е налице изискването на чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗРАСРБ и чл.22, ал.3, т.1 
от Правилника на ВУАРР за заемане на академичната длъжност „професор”.  

1.2. В материалите по конкурса е документирано изпълнението и на другите, 
визирани в чл. 24 от ЗРАСРБ и в чл.22 от Правилника на ВУАРР за заемане на 
академичната длъжност „професор”, изисквания:  

� Д-р Евгений Стоянов е получил научното звание „доцент“ с протокол 19 от 
23.11.2010г. на ВАК (свидетелство № 26793/24.01.2011г.). Доц. д-р Евгений 
Стоянов е заемал академичната длъжност „доцент” за периода 2010г. – 2013г. в 
Колеж по икономика и администрация (КИА), гр. Пловдив и във ВУАРР – за 
периода 09.2011г. – 11.2013г.;  

� на кандидата доц д-р Е. Стоянов е осигурена съответната учебна натовареност, 
съгласно Правилника на ВУАРР (чл. 24, ал. 3 от ЗРАСРБ).  

 
2. Оценка на учебно-преподавателската дейност 

Доц. д-р Евгений Стоянов е придобил необходимия научен и педагогически стаж. 
За последните три академични години  е преподавал следните учебни дисциплини:  

� Теория на контрола и одитни концепции;  
� Финансов контрол и одиторски стандарти; 
� Контрол и одит на проекти; 
� Валутен, данъчен и митнически контрол; 
� Финансово-стопански анализ. 

Нашата оценка е за наличие на пълно съответствие на академичната 
компетентност на кандидата със спецификата на конкурса. 

3. Обща характеристика на представените научни трудове 
Научните трудове, които кандидатът представя за участие в конкурса за професор  

(30 на брой) могат да бъдат систематизирани в следните групи: 
� Монографии – 1 – 223 стр.; 
� Учебници и учебни помагала – 3 – 534 стр.; 
� Студии – 1; 
� Статии в специализирани научни списания – 10; 
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� Научни доклади на научни конференции – 15, от които 3 на научни конференции в 
чужбина.   

Оценка на самостоятелната монография „Одит – източници и 
институционализация“, Б., Флат, 2013г., 223 печ.стр. 

Основната цел на автора в представената монография е на базата на обстоен анализ 
на значимите промени, настъпили във финансовия контрол като цяло и в одита в частност 
за последните години, да се задълбочи изследването в институционалността на одита и 
на тази основа да се предложи усъвършенстване на механизмите за ефективна система от 
организации за неговата реализация. 

Приносните моменти в монографичното изследване могат да бъдат обобщени по 
следния начин: 

1. След задълбочен анализ на коренно променената финансова функция на модерната 
организация на икономическата система са приведени 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.  

2. Обоснована е тезата, че освен общите и стандартизирани промени в развитието на 
отчетността, се наблюдават и развиват и строго специфични особености, съобразени с 
характеристиките на отделните обекти, които на определен етап създават възможност и 
условия както за адаптиране (чрез процеса на хармонизация), така и за надграждане на 
международната система от стандарти.  

3. Идеята за възникване, развитие и разпространение на одита  се представя като 
процес, при който  социалните нужди провокират публичното изразяване на критично 
обществено отношение, което от своя страна е съобразено с управленските потребности в 
реализацията на социално значими цели и интереси и това формира структурирането на 
контрола и развитието на разнообразни  негови форми. Според автора, одитът се налага 
като водеща концепция и ключов фактор в усъвършенстването на световната 
икономическа система и на международните икономически отношения.  

4. Оригинално е представена еволюцията в концепцята за независим одит. Базирайки 
се на изследвания, свързани с теорията на контрола и одита, авторът обособява пет 
периода в неговото развитие в глобален план (в петия период са разграничени три 
етапа). 

5. Функционално-концептуалният анализ на одита е развит чрез представяне на 
доказателства за това, че одитът в своята съдържателна и функционално обоснована 
същност, създава съществени вътрешно структурни предпоставки за реализация на 
институционалност. Анализът на тенденциите утвърждава одита като една уникална, 
високо интелектуална и широко приложима дейност, с присъщата й отговорност. 
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6. Обоснована е тезата, че генезисът на одитното моделиране и развитието на 
институционалността са две различни страни на един структуриран, балансиран  и 
контролиран процес. Чрез анализа на одитното моделиране авторът доказва, че 
релевантното на динамичната икономическа действителност развитие на идеята за одит 
създава предпоставки за одитното усъвършенстване, а 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.  

7. Институционалните модели в независимия одит са демонстрирани чрез 
съответните доказателства, че притежават системен характер, който предоставя 
възможност логическата връзка на институционалните модели в съществено висока 
степен да се възприеме като израз на йерархическа зависимост, обоснована от нивото на 
субординираност. Институционално наложените одитни модели  са вътрешния контрол, 
вътрешния одит, външния одит и държавния одит. 

 

Обща характеристика и оценка на останалите публикации 
  При внимателния преглед на представените за рецензия публикации могат да се 

очертаят няколко научни тематични направления:  

� Управленски контрол 

Студия „Концептуално развитие и моделно усъвършенстване в стратегическия 
контрол“,  списание “Социология и икономика”, С., бр.1/2012,  

Студията изследва в ретроспективен план еволюцията на концепцията на 
стратегическия контрол. Подробно се разглежда зараждането на идеята, нейното социално 
обосновано развитие и моделите, които за всеки етап усложняват своето съдържание. 
Предложена е оригинална класификация на моделите за стратегически контрол според 
заложените компоненти и тяхната функционална насоченост. Разработен е теоретичен 
модел на стратегическия кантрол чрез включване на бърз предварителен контрол за 
изследване нестабилността на външната и вътрешната среда и отчитане ролята на 
обратния контрол при формулиране на стратегия и прилагане на стратегия. 

Към тази група публикации с определена научна стойност се отнасят и статиите:  
За някои особености при работа с модерни ERP-системи, Годишник на Колеж по 

Икономика и Администрация/Пловдив, т. VII/2011; Моделното мислене и 
икономическата криза, Годишник на Колеж по Икономика и Администрация / Пловдив, 
т. IX/2012; Ключови проблеми на българския бизнес при реализацията на контролни 
модели, списание ”Управление и образование” на Бургаски Университет “проф. д-р А. 
Златаров”, Б., т.IX, кн.1/2013; Моделно мислене и концептуално развитие  в 
архитектурата  на единната  организационна система за управленски контрол, 
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списание “Ново знание” на Висше училище за агробизнес и развитие на регионите / 
Пловдив, Пд., бр.1/2013, в които се обсъждат факторите за успеха на ERP-системите, като 
основна част от инструментариума, свързан с оперативния аспект на управленския 
контрол; проследява се еволюцията на моделното мислене в последните 12 години; 
анализира се процеса по създаване на единна организационна система за управленски 
контрол като необходимост пред съвременната организация; дискутират се ключови 
проблеми, стоящи пред съвременните организации в условията на икономическа криза, за 
чиито решения се търсят инструменти под формата на контролни информационни 
продукти и модели като балансирани карти за оценка.  

В няколко научни доклади по оригинален начин са изследвани проблемите на 
управленския контрол: Системи за управленски контрол и организационна култура, 
VІІІ-ма Международна Научна Конференция на Стопански Факултет при Технически 
Университет-София, 2010; Проблеми на управленския контрол при усъвършенстване 
на съвременните организационни структури, ІХ-та Международна Научна 
Конференция на Стопански Факултет при Технически Университет-София, 2011, сборник, 
т.I; За оценката, контрола и моделите в съвременния бизнес, Международна Научна 
Конференция при Департамент “Финанси” на Нов Български Университет, С., 2011, 
сборник, т.I; За контролираното начало на съвременната организация, Международна 
Юбилейна Научна Конференция на Стопанска Академия ”Д.Ценов”, Св., 2011, сборник, 
т.3; Логистика на контрола или контрол на логистиката по време на криза, 
Юбилейна Научна Конференция на катедра “Логистика” при УНСС, С., Ибис, 2011, 
сборник; Ефектът на контролираните интереси и системите за управленски 
контрол, Юбилейна Международна Научна Конференция на Финансово-Счетоводен 
Факултет при УНСС, С., ИК на УНСС, 2012, сборник, т.II;  Relations between some systems 
for management control in the contemporary organization’s goal setting process, 
Международна Научна Конференция при Икономически Университет / Тренчанске 
Теплице, Georg. Zilina, MEVDF, 2010, сборник. Елементи на теоретични и научно-
приложни приноси се откриват при изследване на влиянието, което оказват системите за 
управленски контрол върху процеса на формиране на организационна култура; при 
основните модели за ефективно управление на мега-организационни структури; при 
представяне на водещи модели за оценка на съвременната компания като активен метод за 
контрол; при анализа на конфликтогенността в процеса на разработване и внедряване на 
системи за управленски контрол; при разкриване същностните характеристики на 
системите за управленски контрол. 

� Одит 
Освен монографията няколко научни доклади са включени в това тематично 

направление: Социален одит на съвременната организация,  Научна Конференция 
“Авангардни научни инструменти в управлението”, УНСС, С., 2010, сборник, т.3; За 
информационния одит, І-ва Международна Научна Конференция на Варненски 
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Технически Университет, В., 2010, сборник; Силуетът на бюджетирането в 
системата за вътрешен контрол, Международна Научна Конференция на Бургаски 
Свободен Университет, Б., 2012, сборник; Optimizing the accountancy and management 
decisions, 1st International Congress of Young Scientists “Analysis, Challenges, Perspectives”, 
UNI-Edition, Berlin, 2012, paper, както и статията Съвременната организация като 
обект за одит при управлението на човешките ресурси, списание “Управление и 
устойчиво развитие” на Лесо-Технически Университет, С., кн. 3/2011. Авторът 
утвърждава социалния одит като подход за повишаване на качеството на  
взаимоотношенията между обществото и съвременната организация на базата на взаимни 
интереси и доказани ползи. Анализират се водещи методики, прилагани при този 
специфичен одит (напр. методиката O’Brien, като интегрирана система за одит на 
корпоративната устойчивост) като основа за формиране на групи стандарти при одитните 
процедури (за устойчиво развитие, за екологичен одит, за овладяване на рисковете, за 
състояние на трудово-правните взаимоотношения). Информационният одит позволява 
откриването на рискове, оценяване на ефективността на IT-системите и намиране на 
подходи за усъвършенстването им като част от системите за управленски контрол. 
Научно-приложно значение има представянето на ефекта от успешното бюджетиране. 
Изследваната връзка между бюджетния процес и организационните системи се отразява 
върху вътрешния контрол и така бюджетният процес се превръща в активна контролна 
рамка или основен елемент от системата за вътрешен контрол.  

� Финансов контрол 
Към тази тематика с ясна научна стойност прибавяме статиите: Икономическият 

анализ като елемент на финансовия контрол, списание “Управление и устойчиво 
развитие” на Лесо-Технически Университет, С., кн. 5/2012; Някои отклонения и 
нарушения в реализацията на проекти, списание “Ново знание” на Висше училище за 
агробизнес и развитие на регионите/Пловдив, бр.1/2012; Една алтернатива в 
оптимизирането на банковия сектор, списание ”Управление и образование” на 
Бургаски Университет “проф. д-р А. Златаров”, Б., т.IX, кн.1/2013 и научен доклад 
Problems from Bulgarian consulting practice in work with control models, Международна 
Научна Конференция на Икономически Факултет-Ниш, 2013; под печат, в които 
сполучливо се дискутират практико-приложни проблеми, свързани с нарушения при 
реализацията на значими обществени проекти и българската консултанска практика при 
работа с управленски модели; същността на икономическия анализ се разглежда като 
предпоставка за вземане на решения и като елемент в системата на модерен финансов 
контрол; анализира се IT-аутсорнига в банковия сектор и организираната IT-
инфраструктура, като  се провокират различни специфични проявления на управлението и 
на финансовия контрол. 
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� Финансово-стопански анализ 
Научни доклади: Странното поведение на икономическите показатели или 

трудният път на световната икономика, Национална Научна Конференция на Колеж 
по Икономика и Администрация / Пловдив, Авто-принт, 2013; Актуализиране на 
финансовите функции на съвременната организация, Международна Научна 
Конференция на Икономически Университет / Варна, 2012, сборник, т.II;   Алтернативи 
за оптимизиране на инвестиционната възвръщаемост, Х-та Международна Научна 
Конференция на Стопански Факултет при Технически Университет-София, 2012, сборник, 
т.II. В тези доклади се обсъждат проблеми с теоретично и научно-приложно значение: 
след анализ на поведението на ключови показатели и тяхното взаимодействие се 
идентифицират тенденциите в развитието на световната икономика; по нетрадиционен 
начин анализът се свързва с преосмисленото съдържание, формиращо финансовата 
функция на съвременната организация, с новата роля за постигането на оптимална 
резултатност и за ефективното моделно изграждане;   на задълбочен анализ са подложени 
често прилаганите модели за ефективно максимизиране на възвращаемостта при 
реализацията на инвестиции в обществено значими сфери с висока иновативност. 

Статии: Особености на Финансово-стопанския анализ в условията на 
българската икономическа действителност, Годишник на Колеж по Икономика и 
Администрация / Пловдив, т. VIII/2011; Още една идея за оптимизиране на 
организационното усъвършенстване, списание “Ново знание” на Висше училище за 
агробизнес и развитие на регионите / Пловдив, бр.1/2013. Подробно се разглеждат 
основните понятия в концепцията на финансово-стопанския анализ с цел целият 
стандартизиран процес да бъда обективно съпоставен с аналитичните процедури, които се 
реализират в българските условия; предложена е  още една гледна точка, която показва 
как ефектът от взаимодействащите си промени, свързани с модерната организация може 
да предизвиква положителни резултати като една от възможностите за оптимизиране на 
организационната дейност. 

 
Учебници и учебни помагала  
В конкурса за професор доц. д-р Евгений Стоянов участва със следните 

самостоятелни учебници и учебни помагала:  

1. Теория на финансово-контролните системи и институции, Бургас, Либра скорп, 
2013,  211 стр., 13,25 печатни коли, учебник 

Учебникът има за цел да представи същността на финансовия контрол, неговите 
системи и  институции и те да бъдат анализирани в социален и функционален аспект. В 
него могат да се обособят три основни части: финансов контрол – същност, реализация, 
финансово-контролна среда, оценка на резултатите; вътрешен контрол (елементи на 
системата, центрове на отговорност, вътрешен одит, одитни комитети) и независим 
финансов одит и финансово-контролни институции – Сметна палата, ДФИ, данъчно-
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осигурителен контрол, Комисия за финансов надзор, банков надзор, други институции и 
системи, интегрирани със системата за финансов контрол.  

При представянето на отделните теми са дефинирани учебните цели и 
преследваните резултати, като за всяка тема са съставени въпроси за дискусия и тестове, 
които имат за цел да улеснят студентите при изучаването и възприемането на 
раглежданите в учебния материал проблеми, както и да ги мотивират за самостоятелно 
мислене.  

2. Теория на финансово-стопанския анализ, Бургас, Либра скорп, 2012, 198 стр., 12,5 
печ. коли, учебник   

В логическа последователност, която е съобразена с особеностите на дисциплината 
и на учебната програма, са представени основните въпроси от теорията и методологията 
на финансово-стопански анализ, разпределени в 15 теми. По оригинален начин са 
разработени темите за анализ на човешкия капитал, на информационния капитал и 
системите му, за организационния капитал и за анализ на стойността на предприятието. 
Всяка тема завършва с формулирани дискусионни въпроси, теми за курсов проект и тест, 
които са особенно полезни за обучението на студентите. 

3. Няколко въпроса на валутния контрол, Бургас, Флат, 2013, 125 стр., 8 печ. коли, 
учебно помагало 
 Учебното помагало има за цел да представи различните страни на валутния 
контрол в две посоки – в общ план, като социално-икономическо явление и в конкретен 
план – като процес и системи, принципи и нормативна рамка, специфичните форми на 
проявление. Структурирано е в три части, като ясно, точно и премерено са изяснени:  
условията и обстоятелствата за развитие на валутния контрол; елементите на 
специфичната контролна валутна система и основните действия и операции, които 
осмислят и представят валутния контрол. По сполучлив начин са формулирани теми за 
дискусия и примерен изпитен тест. 

От представената справка за цитиранията може да се направи извод, че доц. д-р 
Евгений Стоянов е добре разпознаваем в научните среди  - 23 цитирания в научни 
публикации. 

Участие в научно-изследователски, научно-приложни и бизнес проекти 

2010 -2011 – МОМН -  Тракийски университет - Стара Загора 
 
2012 – МИЕТ – ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика за 
пеирода 2007-2013година”  

2013 – ЕСФ – ОП “Развитие на човешките ресурси” – ВУАРР/Пловдив 

Заключение: доц. д-р Евгений Стоянов участва в обявения конкурс с достатъчен 
обем научна продукция, с актуална тематика и съдържание, която съответства на научната 
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специалност “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, с 
допълнителна конкретизация – финансов контрол и одит. С публикациите си е постигнал 
необходимото за нуждите на конкурса съотношение в творческата му дейност - и като 
изследовател и учен, и като преподавател във висше училище.  

 
 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

След внимателен преглед на представената за участие в конкурса научна 
продукция потвърждавам, че тя съдържа следните научни и научно-приложни приноси: 

Приноси с теоретико-методологичен характер 

1. На базата на критичен анализ е определено мястото и ролята на контрола в 
управлението на съвременната организация. Разработена е оригинална теоретична 
аргументация (новост за теорията на финансовия контрол) за компенсиране на все още 
съществуващия частичен разрив между стратегическия и оперативния контрол чрез 
утвърждаването и усъвършенстването на управленския контрол. Върху този фундамент 
са осъществени значителни и обосновани предположения за структурата и съдържанието 
на съвременната теория на управленския контрол като единна система от общи и частни 
теоретични постановки и концепции. 

2. С характер на обогатяване на научните знания е авторовото предложение за 
разширяване на предмета и обектите във финансово-стопанския анализ чрез включване 
на активи от нематериално естество и на тази база е открита възможност за ефективно 
усъвършенстване на управленския контрол и иницииране на реална възможност за 
развитие на идеята за изграждане на единна контролна система, която съвсем естествено 
да обхваща всички процеси и фактори, които определят съвременната, стратегически 
ориентирана организация.  

3. На основата на научен анализ са очертани тенденциите за развитие и 
усъвършенстване на финансовия контрол, обобщени са теоретични предпоставки и 
произтичащите от тях перспективи за оптимизиране както в субективен и обективен план, 
така и в структурно отношение при отчитане необходимостта от законова съгласуваност. 
В тази връзка се търсят нови и неразкрити възможности за оптимално консолидиране на 
всички социално значими контролни звена и органи, ангажирани с финансово-контролна 
дейност с цел реализация на капацитета по институционализирането му.  

4. На базата на развиващата се финансова отчетност, която има свойството да 
регистрира резултати и тенденции в динамиката на глобалната икономика е направен 
аналитичен преглед върху еволюцията в усъвършенстването на одита. Протичането на 
този процес е разгледано като важно условие за оказване на взаимно въздействие от 
страна на всеки елемент от обособената факторна система върху останалите. Приемаме за 
доказана тезата на автора, че създадената възможност за вменяването на 
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институционалност в одита се възприема принципно като резултат на факторното 
въздействие и в същото време, като алтернатива за развитие и усъвършенстване на 
организационния капацитет на обособените субекти, реалзиращи тази специфична 
контролна дейност.  

Научно-приложни приноси 

1. При осъществен критичен анализ на условията и обстоятелствата, провокиращи 
съдържателното и формално развитие на одита, обстойно са разгледани и конкретно   
представени значими аргументи преднамереното изграждане на система от 
институционално представени, във взаимна връзка помежду си одитни модели.  
Приносният момент се свързва с внасянето на практическо предложение в структурата на 
разглеждания процес, състоящо се от конкретно моделно решение за метрифициране и 
същевременно контролиращо процеса на институционализация, протичащ в сферата на 
българския финансовия контрол. 

2. Институционализацията в процеса на независимия финансов одит е доказана като 
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. Създаденият факторен модел е 
представил компонентите на институционалния капацитет (организационна рамка и 
управление, институционална рамка, база за лигитимиране, социални и културни фактори) 
във връзка с източниците на познание и степента на трансфериране. 

6. Препоръки и критични бележки 
Без да се засягат коментираните качества на предложената за участие в конкурса 

научна продукция и отчетените практико-приложни резултати, към кандидата могат да се 
отправят някои критични бележки, с препоръчителен характер:  

1. Разгледаната научна продукция създава впечатление, че кандидатът притежава 
още по-големи възможности, въз основа на които може да добави в съдържанието, най-
вече на учебните пособия образци или извадки на документи, обосноваващи 
провеждането на аналитични процедури и контролни мероприятия. 

2. По отношение на стила и изказа в учебниците и учебните помагала е необходимо 
кандидатът максимално да прецизира употребата на специфични термини и сложни 
изрази (без да избягва своята оригиналност), което да ги направи по-лесно използваеми в 
подготовката на студентите.  

 
 
 
 
 



11 

 

7.  Заключение 
Цялостната учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност на доц. д-р 

Евгений Н. Стоянов заслужава положителна оценка. Той е утвърден университетски 
преподавател, задълбочен научен изследовател, уважаван от академичната общност и 
специалистите от практиката. 

Напълно убедено предлагам на научното жури да гласува за избирането му на 
академичната длъжност „Професор”  към Висше училище по агробизнес и развитие 
на регионите по научна специалност “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 
стопанската дейност (финансов контрол и одит)”, професионално направление 3.8. 
Икономика. 

  
 
София, 05.01.2014г.    Подпис: 


