


дисциплините „Международни икономически отношения” и 

„Ценообразуване и контрол”, а през последната година от посочения 

период и по дисциплината „Икономикс” при Колеж по Туризъм към БУ, 

гр. Бургас. През периода 2008-2009 г. е хоноруван преподавател в 

департамент „Финанси” при НБУ и щатен преподавател (главен асистент) 

в КИА, гр. Пловдив. От 2010 до 2013 г. е щатен преподавател по 

финансово-контролни дисциплини в КИА, гр. Пловдив и изпълнява 

длъжността научен секретар . Докторант към катедра „Финансов контрол” 

при Финансово-счетоводния факултет на УНСС е през периода 2006-2008 

г. В резултат на успешно защитена дисертация на тема „Методически 

аспекти на Балансираните карти за оценка като инструмент на 

стратегически контрол” през 2008 г. придобива образователна и научна 

степен доктор по научна специалност 05.02.07 „Счетоводна отчетност, 

контрол и анализ на стопанската дейност” с диплома, издадена от ВАК. 

През 2011 г. придобива научно звание „доцент” по същата научна 

специалност със свидетелство, издадено от ВАК.  От 2013 г. до сега е 

щатен преподавател (доцент) по контролно-аналитични дисциплини във 

ВУАРР, гр. Пловдив. 

Владее английски и руски език на средно ниво. Участва в обучение 

по проект „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във 

ВУАРР” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на ЕС. Притежава умения за работа с Word и 

Excel.  

Извън преподавателската си дейност е бил управител на ЕТ 

„Мандрагора-ЕН”, гр. Бургас и експерт-ликвидация на ЗД „Евроинс”, гр. 

Бургас.  

От тук може да се заключи, че доц. д-р Евгений Николов Стоянов 

отговаря на изискванията за притежаване на научна степен „Доктор” и на 



две години преподавателски стаж като „доцент”, поставени в ЗРАСРБ и 

ППЗРАСРБ. 

1. Описание на научните трудове 

За участие в конкурса за професор доц. д-р Евгений Николов 

Стоянов е предоставил общо 27 публикации в обем над 550 стандартни 

страници. Те включват една самостоятелна монография, една студия, десет 

статии и петнадесет доклада, три от които публикувани в чужбина. 

Посочени са и други пет публикации, които поради идейно-тематична 

идентичност и висока степен на сходство в изказа няма да бъдат признати. 

Изследване в областта на финансовия контрол се разкрива в четири 

статии и в един доклад от посочените публикации на автора. Една студия, 

четири статии и седем доклада са посветени на проблеми в сферата на 

управленския контрол, а в монографията, в една статия и в четири доклада 

се анализират дискусионни въпроси в областта на одита. Отделни аспекти 

на финансово-стопанския анализ са обект на изследване в две статии и в 

три доклада на кандидата за професор. 

На базата на систематизиране и анализ на нормативните изисквания, на 

практическия опит и на аргументираните идеи в съществуващите научни 

изследвания в сферата на одита в монографията „Одит – източници и 

институционализация” е направен опит за задълбочаване на 

институционалността на одита и за усъвършенстване механизмите за 

ефективна институционализация на реализиращата го система от органи. 

Доказана е и необходимостта от усъвършенстване на одита чрез 

постигането на доверие, базирано на прозрачност в анализа на 

постигнатите резултати.  

В студията „Концептуално развитие и моделно усъвършенстване в 

стратегическия контрол” е направен ретроспективен анализ на еволюцията 

на стратегическия контрол, на базата на който са формулирани изводи за 



състоянието на изследвания обект и са предложени модели за неговото 

развитие. 

Елементи на научно изследване по проблемите на финансовия 

контрол се разкриват в статиите „Икономическият анализ като елемент на 

финансовия контрол”, „Някои отклонения и нарушения в реализацията на 

проекти”, „Една алтернатива в оптимизирането на банковия сектор”. 

Дискусионни въпроси, касаещи одита при управлението на човешките 

ресурси се открояват в статията „Съвременната организация като обект на 

одит при управлението на човешките ресурси”. Актуални въпроси в 

областта на контрола и одита се анализират също и в докладите, 

представени от доц. д-р Евгений Стоянови на научни конференции в 

страната и чужбина. 

Научните трудове на кандидата за професор като цяло са прецизно 

структурирани и логически подредени. Те се характеризират със 

задълбоченост на изследванията и научност при аргументиране на тезите.  

Обстойно и достъпно е също изложението в разработените от 

кандидата за професор три учебника: „Теория на финансово-контролните 

системи и институции”, „Няколко въпроса на валутния контрол” и „Теория 

на финансово-стопанския анализ”. Те са в обем общо от 534 страници. 

Тематичните единици в тях са логически подредени и отразяват в пълнота 

въпросите, предвидени в учебната програма на съответните дисциплини.  

В обобщение може да се определи, че научните публикации на 

кандидата за професор са посветени на актуални проблеми в областта на 

финансовия контрол и одит. Те са в съответствие с професионалното 

направление на обявения конкурс и отговарят количествено и качествено 

на изискванията за заемане на академичната длъжност „професор”. В тях 

личи добро познаване на материята, професионализъм при излагане на 

проблемите и задълбоченост на изследванията. Показател за това е и 

големия брой цитирания на идеи, изложени в научната продукция на доц. 



д-р Евгений Стоянови (36 цитирания в 23 научни публикации на наши и 

чужди автори). 

2. Научни приноси   

В научната продукция на доц. д-р Евгений Стоянов могат да се 

откроят четири по-важни приноса: 

1. На базата на критичен анализ на развитието на контролния процес 

са направени аргументирани предложения за усъвършенстване на 

системата на управленския контрол с цел изграждането на единна 

контролна система, обхващаща всички процеси в съвременната 

организация. 

2. Изследвани са съдържателните промени в контролния процес и са 

разкрити слабости и възможности за оптимизиране на финансово-

контролната дейност. На тази основа са предложени решения за 

по-пълно консолидиране на социално значимите звена и органи, 

ангажирани с посочената дейност и са очертани насоки за 

институционализиране на контролната дейност – акт 

предопределящ разширяването на обективните условия за 

максимално независимото й и високоефективно провеждане. 

3. В следствие на аналитичен преглед на еволюцията на одита е 

формулирана и аргументирана тезата, че той е концентриран 

израз на процеса по консолидиране на критично обществено 

отношение, ангажирано със заявени обществени интереси, 

обосноваващи развитието на властовите ресурси и 

оптимизирането на потенциала, вменен от институционално 

представените одитни модели и структурния кръг от правомощия, 

преднамерено конкретизирани от техните архитектурни 

организационни решения. 

4. В резултат на направен критичен анализ на състоянието и 

развитието на одита е обособена система от институционално 



представени модели, действаща в глобален мащаб и при 

хармонизирана законова база, като е внесено и предложение за 

подобряване структурата на тази система чрез конкретно моделно 

решение, въз основа на което се постига контролиране на процеса 

на институционализация, протичащ в сферата на българския 

финансов контрол.  

Откроените приноси в научната продукция на доц. д-р Евгений Н. 

Стоянов са насочени към разширяване и обогатяване на теорията и 

практиката в областта на финансовия контрол и одит и се приемат без 

резерви.  

3. Преподавателска работа 

За преподавателската работа на доц. д-р Евгений Стоянов може да се 

даде положителна оценка. Той има десет годишен преподавателски опит, 

от който в областта на контрола и одита – седем години. Провеждал е 

лекции по дисциплините „Валутен контрол”, „Финансов, данъчен и 

митнически контрол”, „Финансово-стопански анализ”, „Теория на 

контрола и одитни концепции”, „Контрол и одит на проекти”, „Финансов 

контрол и одиторски стандарти” и др. В КИА, гр. Пловдив за учебната 

2010/2011 г. има аудиторна заетост 260 учебни часа лекции и 180 учебни 

часа упражнения, за учебната 2011/2012 г. –  260 учебни часа лекции и 180 

учебни часа упражнения и за учебната 2012/2013 г. – 260 учебни часа 

лекции и 180 учебни часа упражнения. През учебната 2012/2013 г. във 

ВУАРР доц. д-р Евгений Стоянов е провел около 1150 учебни часа при 

норматив от 450 учебни часа (часовете са приравнени в упражнения). 

За част от възложените му дисциплини кандидатът за професор е 

разработил учебни програми и учебници, в които личи професионализъм и 

компетентност. Активно е участвал при подготовката и провеждането на 

държавни изпити на студентите от МП „Счетоводство и одит” при ВУАРР 

през 2013 г. 




