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II. АНОТАЦИЯ И КРАТКИ РЕЗЮМЕТА 

1.1. Теория на финансово-контролните системи и институции, Бургас, Либра 
скорп, 2013/ ISBN: 978-954-471-200-6  

 Резюме: Съдържанието на учебника разкрива няколко акцента, които 
реално  предоставят възможност същността на финансовия контрол, неговите 
системи и  институции да бъдат анализирани в социален и функционален аспект. 
Изложените гледни точки са обосновани от сега действащите нормативни актове и 
от последните научни схващания и постановки. Всичкото това е направено с една 
цел – да бъде обективно и достатъчно критично разгледан финансовия контрол в 
неговата цялост. 

Разгледаните теми са подсказани от многообразието на финансово-
контролните изяви и живата практика, където възникват и част от разгледаните 
проблеми и част от зададените риторични въпроси. И все пак практиката без 
теорията е твърде трудна за тълкуване и именно тук е редно да се каже, че 
направеното в изложението е едно допълнение към постигнатото от А. Атанасов, 
М. Динев, Б. Славков, Л. Христова, О. Симеонов, Й. Томов, О. Димов, Д. Петрова.  

 Изложението предполага широк кръг ползватели с разнообразен профил и 
интелектуални потребности. Тенденцията по разширяване на този кръг може да се 
възприеме като доказателство, че финансовият контрол, неговите системи и 
институционално представените модели придобиват все по-висока значимост.     



  Структурата на съдържанието включва увод и шестнадесет глави. 
Провокацията, към натрупване на нови познания в областта на теорията на 
финансово-контролните системи и институции е  отправена към ползвателя и е 
документирана в тестовете, съпровождащи всяка тема с това, че въпросите, които 
възникват са повече от посочените отговори. Общият обем на учебника е изложен в 
211 страници, при ползване на достатъчно богата библиография. 
 
1.2.Няколко въпроса на валутния контрол, Бургас, Флат, 2013/ ISBN: 978-954-
92944-8-4 
 Резюме: Целта за създаване на пособието е свързана с представянето на 
различните страни на валутния контрол, възприеман като социално-икономическо 
явление в обобщаващ план и същевременно на бъдат конкретизирани в детайли 
неговия процес и системи, принципната и нормативната му обосновка, както и 
специфичните форми на законосъобразни прояви. 

Задачите, заложени за решаване при запознаването със спецификата на 
валутния контрол поставят два акцента. На първо място, целенасочено, за нуждите 
на студенти и други ползватели, резюмирано са изложени водещите научни 
позиции за възприемане на основните понятия и тълкуване на ключовите въпроси. 
На второ място, намира израз желанието на автора да предостави на по-широк кръг 
читатели на тясно специализирана литература още нещо малко и съществено от 
знанията за валутата като парична форма и най-вече контролът, свързан със 
съпътстващите я рисковете и начина по който, дори и в кризисни условия тя да 
може да бъде правилно съхранена и ползотворно употребена. 

Структурата на съдържанието включва три части, разглеждащи условията и 
обстоятелствата предопределящи развитието на валутния контрол, елементите на 
неговата специфична контролна система и основните действия и операции които го 
осмислят и представят. По-скоро обемът, а не съдържанието създават впечатление, 
че пособието може да бъде причислено към категорията на учебните помагала. 
Конкретно организацията и развитието на засегнатите шестнадесет теми са 
доказателство за поставеното по този начин начало на един целенасочен, 
разширяващ обхвата си процес по формиране на знания и натрупване на 
информация за променящия се икономически свят, информация предоставяща 
отговори на въпросите как и защо се развива и усъвършенства модерния валутен 
контрол. Съдържанието е изложено в 125 страници при ползването на над 60 
библиографски източника. 
 
1.3.Теория на финансово-стопанския анализ, Бургас, Либра скорп, 2012/ ISBN: 
978-954-471-177-1 

Резюме: Учебникът е адресиран към тези, които се подготвят и искат да 
вземат  управленски, относително правилни и финансово-обосновани решения. В 
логическа последователност, съобразена с особеностите на дисциплината и 
възможностите на учебната програма, са представени основни въпроси от теорията 
и методологията на финансово-стопански анализ,  конкретизирани по обекти. 

 Разгледаните подходи и методики са фокусирани върху организации, 
свързани с производствена дейност. За тематичната приложимост принципно може 



да се каже, че се отнасят и за останалите, занимаващи се  с други основни 
дейности, включително и за тези  с нестопанска цел. 

В съдържанието, освен традиционните теми са вмъкнати и нови, като в 
Глави ХІІ-а, ХІІІ-а и ХІV-а за нематериалните активи, или в Глави VІІІ-а и ХV-а, в 
които  се предлагат различни и целесъобразни  аналитични методи.  

Предвид специфичния характер на разглежданата дисциплина, учебникът 
съзнателно е изчистен от типичната, счетоводно-отчетна информация. За полагане 
на основите на дълготраен интерес към финансово-стопанския анализ към всяка 
тема са прибавени дискусионни въпроси, теми за курсови проекти и кратки тестови 
задачи с много отговори, които основателно генерират нови въпроси и 
алтернативи. Акцентът в изложението е поставен върху теоретичните разработки и 
принципни обосновки. 

 Общият обем на съдържанието е изложен в 198 страници при ползването на 
над 120 библиографски източника.  
 
2.1. Одит – източници и инстуционализация, Бургас, Флат, 2013/ISBN: 978-619-
7125-01-6 

Резюме: Монографията е ангажирана с една от централните проблемни 
области в търсенията на теорията и практиката на отчетността и доброто 
финансово управление в началото на XXI век е реализацията на ефективен одит. 
Описаните в по-широк план процеси в развитието на проблемната област, 
извеждащи на преден план проблематиката на съвременния одит представляват 
основата за актуалността на темата на монографията. В по-частен план тя се 
обосновава от необходимостта за приобщаване на българската изследователска и 
управленска практика към водещи тенденции от развитието на отчетността и одита. 

 На фона на постиженията на българските изследователи в областта на 
теорията на контрола, в частност на теоретичните основи на финансовия контрол и 
одита, към отразеното в трудовете на Ат. Атанасов, М. Динев, О. Симеонов, Б. 
Славков, Л. Христова, Д. Петрова, Й. Томов, Г. Иванов, В. Божков, Ант. Свраков и 
др. монографичната разработка е един 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. 

Цел на  разработката 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, а за целите на монографията е избран примера на българския одит. 

Монографичният труд съдържа увод, изложение, включващо осем глави, 
заключение, библиография и речник на използваните абревиатури.  



В концентриран вид всеки от елементите на съдържанието  формира 
представа за следните съществени въпроси както следва: 

Предговор 
Реално на предговора е вменено да представи обоснованата актуалност и 

високата значимост на темата, т.е и съдържателно и функционално той в голяма 
степен се припокрива с класическото разбиране за увод. В неговите редове са 
заложени идея, цел, диапазон на засегнати теми, особености в приложението на 
подходи и формулираната на началния етап основна хипотеза. В този смисъл 
фиксирането на изброените ключови елементи целенасочено предпоставя 
съгласуваност в приложението на конкретна методика и инструментариум. 

Първа глава “Развитие и организация на информацията с финансово-отчетен 
характер” Предназначението на първа глава е при 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 да се приведат 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.  

Втора глава “Особености на разпространените отчетните системи”  
Предназначението на втора глава е чрез критичен преглед на предложения 
доказателствен материал да се обоснове 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 оптимизиране на 
максимална обективност, прозрачна достоверност и релевантна конкретика. 

Трета глава “Идеята за одит – възникване, развитие и разпространение” 
Предназначението на трета глава се обосновава от хронологията по възникването 
на одита, процес при който  социалните нужди провокират публичното изразяване 
на критично обществено отношение, което съобразено с управленските 
потребности в реализацията на социално значими цели и интереси формира 
структурирането на контрола и развитието на разнообразни  изяви като финансов 
контрол, одит и др.. Критичният анализ върху фактите от  историята на обществото 
доказва, че поради своята социална тежест и нарастващо приложение финансовият 
контрол и по-специално одитът се налага като водеща концепция и ключов фактор 
в усъвършенстването на световната икономическа система и на международните 
икономически отношения.  

Четвърта глава “Еволюция на схващанията за независим одит”  
Предназначението на четвърта глава  от монографичния труд е да представи 
основните моменти в еволюцията на концепцията за независим одит. В 
изложението протичането на този процес аналитично е представено и в глобален и 
в чисто български план. 

Пета глава “Функционално-концептуален анализ на одита”  
Предназначението на пета глава от монографичната разработка е на основата на 
обобщаването и анализа на съвременните разбирания за одита, обосновани от 



принципното начало и прилаганите подходи, структурирани в концептуална рамка 
да се приведат доказателства, че одитът в своята съдържателна и същевременно 
функционално обоснована същност, доказваща достатъчна концептуална зрялост 
създава съществени вътрешно структурни предпоставки за реализация на 
институционалност. Развитието на тенденция допълва впечатлението за одита като 
една уникална, високо интелектуална, повишаваща присъщата си отговорност, 
широко приложима дейност. 

Шеста глава “Генезис в одитното моделиране и институционалност” 
Предназначението на тази глава е да обоснове 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. Реално моделите, могат да бъдат 
разгледани в известен смисъл като резултат от адекватната реакция на обществото, 
произтичаща от неговите нарастващи  потребности от контролно въздействие, 
предопределена от принципността  и подготвена от нормативните регламенти. 
Казано с други думи рационалното начало в одита определя, структурира и 
контролира неговите формални изяви.   

Седма глава “Институционализация в процеса на независим финансов одит” 
Предназначението на поредната глава е при достатъчна доказателствена тежест да 
обоснове изказаното съждение, 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 е 
атестат за неговата зрялост и проявената воля, а успоредно с това 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 

Осма глава “Институционални модели в независимия одит” 
Предназначението на последната осма глава е проследявайки 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 
съдържанието 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. 

Общият обем на монографията е 223 страници при ползването на 188 
библиографски източника.  



3.1.Концептуално развитие и моделно усъвършенстване в стратегическия 
контрол, списание “Социология и икономика”, С., ISNN: 1314-3603, бр.1/2012, 
с.34-52 

Резюме: Студията предлага в ретроспективен план еволюцията на 
концепцията на стратегическия контрол. Целенасочено се разглежда зараждането 
на идеята, нейното социално обосновано израстване и моделите, които за всеки 
етап усложняват своето съдържание. Освен анализа в материала е направена 
съпоставка на разглежданите модели, на базата на която се формират изводи не 
само за състоянието на самата концепция а същевременно се презентират и 
определените интелектуални модели както алтернативи за развитие. Този процес е 
обоснован от   нарасналите  потребности на обществото от максимално обхватен 
ефективен контрол и в този контекст предпоставят утвърждаването на концепцията 
за управленски контрол. 
 
4.1.Системи за управленски контрол и организационна култура, VІІІ-ма 
Международна Научна Конференция на Стопански Факултет при Технически 
Университет-София, 2010/ISNN: 1310-3946, сборник   с.763-772 

Резюме: Настоящият материал поставя във фокуса на внимание влиянието, 
което оказват системите за управленски контрол върху процеса по формиране на 
организационната култура. За тази цел са анализирани взаимоотношенията 
обуславящи организационното развитие и оказващи факторно влияние върху 
състоянието на организационната култура. 

 
4.2. Социален одит на съвременната организация,  Научна Конференция 
“Авангардни научни инструменти в управлението” УНСС, С., 2010/ISNN: 
1314-0582, сборник т.3,   с. 418 – 425 

Резюме: Материалът разглежда явлението “социален одит” от гледна точка 
на възможността да бъде представен като значим начин за повишаване на 
качеството на  взаимоотношенията между обществото и съвременната организация 
на базата на взаимни интереси и доказани ползи. Съдържанието засяга определени 
водещи методики прилагани при този специфичен одит, като същевременно 
предоставя и информация за стандартите, обуславящи техните процедури.  
 
4.3. За информационния одит, І-ва Международна Научна Конференция на 
Варненски Технически Университет, В., 2010/ISNN: 1314-197X, сборник, с. 252-
255 

Резюме: Развитието на информационните технологии и системи предоставя 
на съвременните организации все по-големи възможности. При некоректна 
употреба те се обособяват като източник на специфични рискове, който не само 
могат да минимизират очаквания ефект, но могат да донесат значими вреди. 
Информационният одит позволява откриването на прояви на риск, оценяване на 
ефективност на IT-системите и прокарване на пътища за усъвършенстването им. 
Това има  пряко отношение към ефективността в работата и на системите за 
управленски контрол, ползващи включително специфична, контролно-
информационна периферия като ERP-системи за стратегически Балансирани карти, 
създадени  по повод на управлението и контрола. 



 
4.4.Странното поведение на икономическите показатели или трудният път на 
световната икономика, Национална Научна Конференция на Колеж по 
Икономика и Администрация / Пловдив, Авто-принт, 2013/ ISBN: 978-954-927-
762-3, с. 74-82 
 Резюме: Този доклад е опит да се идентифицират тенденциите и да се  
открие посоката в която се развива световната икономика. Задачите, които стоят за 
решаване са свързани с анализ на поведението на ключови показатели  и тяхното 
взаимодействие. Именно това предполага и употребата на методи с аналитичен 
характер. Направените изводи са по-скоро алтернативи за превенция, отколкото 
формула за игнориране на негативните тенденции, доказващи развитие на криза. 

 
4.5. Проблеми на управленския контрол при усъвършенстване на 
съвременните организационни структури, ІХ-та Международна Научна 
Конференция на Стопански Факултет при Технически Университет-София, 
2011/ ISNN: 1313-7123, сборник, т.I  с.101-109 

Резюме: Материалът разглежда основни модели за ефективно управление на 
мега-организационните структури. В този смисъл са разгледани и част от 
специфичните им проблемите  като – несполучливо консолидиране на принципно 
различни управленски модели, нецелесъобразно вменени правомощия и въвеждане 
на неадекватни стандарти. Изброените проблеми не само се открояват и 
задълбочават, а и реално стоят като предизвикателство пред управленския контрол 
и на теоретично и на чисто практическо равнище. Необходимостта от 
разрешаването им допълнително е належаща, поради динамиката на световната 
финансова система и протичащата в последните години криза. 

 
4.6.За оценката, контрола и моделите в съвременния бизнес, Международна 
Научна Конференция при Департамент “Финанси” на Нов Български 
Университет, С., 2011/ISBN: 978-954-535-679-7, сборник, т.I  с.244-253 

Резюме: Този материал разглежда процеса по създаване на оценка на 
съвременната организация като активен метод за контрол. Самият процес е 
разгледан на фона на новите икономически условия, в епохата на утвърждаването 
на нематериалните активи като водещи при формиране на оценката на 
организационната стойност, допълнително усложнени от финансово-
икономическата криза. Представени са водещи модели, които предлагат много 
гледни точки и най-вече дефинират алтернативи за оптимизиране на самия 
механизъм, от една страна, а от друга, предопределят пътя за самоусъвършенстване 

 
4.7. За контролираното начало на съвременната организация, Международна 
Юбилейна Научна Конференция на Стопанска Академия”Д.Ценов”, Св., 2011/ 
ISBN: 978-954-23-0679-5, сборник, т.3 с. 206-215 

Резюме: Предложеният доклад фокусира вниманието върху 
взаимоотношенията между акта на целеполагане и управленския контрол. Това 
взаимодействие оказва съществено влияние върху процеса на целеполагане и върху 
голяма част от системите за управленски контрол. Установените резултати 
доказват, че и модерните организации подхождат към целеполагането по нов 



начин, а наред с това и при въвеждане на системи за управленски контрол заявяват 
нови потребности, предопределени от нова организационна и социална обосновка. 
 
4.8. Логистика на контрола или контрол на логистиката по време на криза, 
Юбилейна Научна Конференция на катедра “Логистика” при УНСС, С., Ибис, 
2011/ISBN: 978-954-9321-88-3, сборник,  с. 349-356 

Резюме: Този доклад засяга проблеми, които произтичат от кризата и стоят 
пред голяма част от съвременните организации. Консолидирането на контрола, а в 
частност и на управленския и логистиката е от една страна възможност за анализ на 
тяхната взаимовръзка, а от друга опит да се оптимизират организационните 
процеси не само на принципна основа, но и като желани и постигнати резултати. В 
определени процеси и стратегии се търсят скрити резерви за по-безболезнено 
излизане от финансово-икономическата криза. 
 
4.9. Силуетът на бюджетирането в системата за вътрешен контрол, 
Международна Научна Конференция на Бургаски Свободен Университет, Б., 
2012/ISNN: 1313-8758, сборник с.292-299 

Резюме: Материалът разглежда ефекта от успешното бюджетиране. 
Резултатите от този процес оказват влияние върху цялостното развитие на 
съвременната организация. Установената връзка между бюджетния процес и 
организационните системи намира отражение и върху вътрешния контрол. В този 
смисъл бюджетния процес се превръща в активна контролна рамка или основен 
елемент от системата за вътрешен контрол. 

 
4.10.Актуализиране на финансовите функции на съвременната организация, 
Международна Научна Конференция на Икономически Университет / Варна, 
2012/ISBN:978-954-21-0601-2, сборник, т.II  с.106-113 
  Резюме: Докладът е целенасочено обвързан с анализ на преосмисленото 
съдържание, формиращо финансовата функция на съвременната организация. В 
изложението намират отговор обосновано възникващите въпроси за новата 
преосмислена роля, за постигането на  оптимална резултатност, за ефективното 
моделно изграждане и реалните  възможности за носенето на отговорност.   
 
4.11.Алтернативи за оптимизиране на инвестиционната възвръщаемост, Х-та 
Международна Научна Конференция на Стопански Факултет при Технически 
Университет-София, 2012/ISNN: 1310-3946; 1314-6327, сборник, т.II  с.851-861 

Резюме: Анализирайки редица факти от световната история академичните и  
финансовите среди посочват, че пътят за успех преминава през провеждане на все 
повече иновации. Цел на доклада е да се разгледа един от често прилаганите 
модели за ефективно максимизиране на възвращаемостта при реализацията на 
инвестиции в обществено значими сфери с висока иновативност. Задачите, 
произтичащи от поставената цел са свързани с анализ на конкретни елементи от 
структурата на модела и именно по тази причина използваните методи имат 
преобладаващо аналитичен характер. 

 



4.12.Ефектът на контролираните интереси и системите за управленски 
контрол, Юбилейна Международна Научна Конференция на Финансово-
Счетоводен Факултет при УНСС, С., ИК на УНСС, 2012/ISBN: 978-954-644-
431-8, сборник, т.II  с. 694-700 

Резюме: Докладът представя авторовата гледна точка, в чиито фокус стои 
процесът по внедряването на системи за управленски контрол. Една от най-
неизследваните страни на процесното развитие е присъствието на 
конфликтогенност, която реално предизвиква ефект, но и провокира редица 
разнообразни проблеми. Овладяването на всяка проблемна ситуация предопределя 
постоянния реинженеринг на идеята за контрол. Тази тенденция е доказателство за 
неизчерпаемия заряд на явлението „контрол“ и репродуктивните му възможности. 

 
5.1. Съвременната организация като обект за одит при управлението на 
човешките ресурси, списание “Управление и устойчиво развитие” на Лесо-
Технически Университет, С., ISNN: 1311-4506, кн. 3/2011, с. 27-30 
   Резюме: Поради своето атрактивно присъствие и свободно поведение 
съвременните организации стават все по-сложни като обекти за одит по една 
проста и понятна причина – техният персонал и човешките ресурси, като капитал 
стават все по-трудни за успешно управление и ефективен контрол. За пореден път  
е поставен за анализ проблемът кое качество преобладава при анализа на 
човешките ресурси – това да бъдат преобразувани в най-важния нематериален 
фактор за успех или особеностите на капитал с висока възвръщаемост. 
 
5.2.За някой особености при работа с модерни ERP-системи, Годишник на 
Колеж по Икономика и Администрация / Пловдив, Пд., ISNN: 1313-8472, т. 
VII/2011, с.43 – 49  

Резюме: Статията разглежда критичните фактори за успеха на ERP-
системите. Тези системи се явяват като резултат от консолидирането на 
интегрирани системи за управление на организационните дейности и съвременните 
информационни технологии, т.е като основна част от инструментариума, свързан с 
оперативно-тактическия аспект на управленския контрол. Авторът анализира и 
проблематиката в процеса на реализация на интегрираните системи за управление 
на бизнеса от типа ERP. Разгледана е както вътрешната организационната, така и 
външната икономическа среда за тяхната успешна и ефективна приложимост. 

 
5.3.Особености на Финансово-стопанския анализ в условията на българската 
икономическа действителност, Годишник на Колеж по Икономика и 
Администрация / Пловдив, Пд., ISNN: 1313-8472, т. VIII/2011, с.9-15  
 Резюме: Предложеният материал разглежда основните понятия във 
концепцията на финансово-стопанския анализ с цел целият стандартизиран процес 
да бъда обективно съпоставен с аналитичните процедури, които се реализират в 
българските организации. По този повод са разгледани аналитичните проблеми, 
които могат да получат определението “ български”. Целият набор от проблеми са 
условно типологизирани, защото според ограничения обем е много трудно и 
несериозно да се говори за пълна изчерпателност на засегнатата тема. В 
съдържанието проблемите са разгледани като повод за усъвършенстване на целия 



аналитичен процес и реализиращата го процедура в съдържателен и формален 
план. 
 
5.4.Икономическият анализ като елемент на финансовия контрол, списание 
“Управление и устойчиво развитие” на Лесо-Технически Университет, С., 
ISNN: 1311-4506, кн. 5/2012, с. 87-93; 

Резюме: Всички форми на анализ се осъществяват по повод на конкретно 
последващо действие. Развитието на аналитичните дисциплини на базата на 
финансови резултати  отрежда съществено място на икономическия анализ в тази 
организирана и структурирана съвкупност. Доказателство за неоспоримостта на 
факта е възможността да се презентират едновременно и двете лица на 
икономическия анализ – от една страна като подготвителен етап при вземане на 
управленски решения, а от друга като изходна точка, генерираща поводи за 
провеждане на финансово-контролни мероприятия и процедури.  
  
5.5.Моделното мислене и икономическата криза, Годишник на Колеж по 
Икономика и Администрация / Пловдив, Пд., ISNN: 1313-8472, т. IX/2012 с. 58 -
64 

Резюме: Съдържанието на статията  проследява еволюцията на моделното 
мислене в последните 12 години. Заложената цел, свързана с неговото създаване е 
да се покаже, че работещите модели са релевантни на социално-икономическите 
нужди. Задачите, произтичат от двете насоки, залегнали в съдържанието, а именно 
анализ на посочените периоди и основните тенденции, които се развиват в тях. В 
преобладаващата си част доказателствата за потвърждаване на основната теза се 
базират на метода на сравненията и съпоставките. 

 
5.6.Някои отклонения и нарушения в реализацията на проекти, списание 
“Ново знание” на Висше училище за агробизнес и развитие на регионите / 
Пловдив, Пд., УИН,  ISNN: 1314-5703, бр.1/2012,   с. 279-284 

Резюме: Материалът разглежда определени отклонения и нарушения, 
регистрирани при осъществяване на проекти. Повод за написването му е анализът 
на причините, поради които редица значими за обществото проекти търпят 
частичен или пълен неуспех. Целта, заложена в материала изпълнява двойна задача 
– от една страна превенция от повтаряне на допуснати грешки, възприемани като 
лоши опити, или несполучливи практики, а от друго осъзнаване на мястото и 
ролята на проектния контрол и проектния одит и тяхната значимост за 
оптимизиране на ефективността в проектната реализация. 

 
5.7.Ключови проблеми на българския бизнес при реализацията на контролни 
модели, списание ”Управление и образование” на Бургаски Университет “А. 
Златаров”, Б., ISNN: 1312-6121, т.IX кн.1/2013  с. 105-112 

  Резюме: Предмет на настоящия материал са ключови проблеми, стоящи пред 
организациите в РБългария за чиито решения се търсят инструменти под формата 
на контролни информационни продукти и модели като балансирани карти за 
оценка. Дискутирана е популярната проблематика, занимаваща менажери и 



консултанти. Нейните алтернативи са възможност за решения с изход и от 
конкретни ситуации и от настоящата икономическа криза. 

 
5.8.Една алтернатива в оптимизирането на банковия сектор, списание 
”Управление и образование” на Бургаски Университет “А. Златаров”, Б., 
ISNN: 1312-6121, т.IX кн.1/2013,  с.112-117  

Резюме: Предложеният материал разглежда идеята за развитие и 
усъвършенстване на аутсорсинга в банковия сектор. Поради характеристиките на 
самия сектор като специфична проява за оптимизиране се анализира  IT-аутсорнига 
и организираната и администрирана IT-инфраструктура. Материалът е обоснован 
на логическата връзка между конкретни проблеми и алтернативи за разрешаването 
им. Имено на тази база реализацията на идеята провокира различни нетрадиционни 
или по-скоро специфични изяви на управлението и на контрола. 

 
5.9.Моделно мислене и концептуално развитие  в архитектурата  на единната  
организационна система за управленски контрол, списание “Ново знание” на 
Висше училище за агробизнес и развитие на регионите / Пловдив, Пд., УИН,  
ISNN: 1314-5703, бр.1/2013   с. 27-33  

Резюме: Развитието и оптимизирането на системите за управленски контрол 
се превръщат в една алтернатива и предизвикателство както пред научната, така и 
пред консултантска мисъл. Материалът анализира процесът по създаване на единна 
организационна система за управленски контрол като реална възможност пред 
съвременна организация. Обосновката на този акт е свързана с идейно и 
концептуално сходство при консолидирането на водещи контролно-управленски 
модели. В съдържанието се разграничават две части, които анализират съответно – 
в първата връзките бюджет, ERP-системи и стратегическа карта, а във втората 
Бизнес модел на приоритетите, Балансирана карта за оценка и Процесно-
ориентирания анализ на рентабилността. Изложението, проследяващо генезиса в 
моделното мислене, фокусирано върху изграждането на единна система за 
управленски контрол, освен всичко предоставя и доказателства, че в 
концептуалнтата еволюция основен принцип е приемствеността и надграждането 
т.е. премерено и контролирано връщане към създаденото преди. 

 
5.10.Още една идея за оптимизиране на организационното усавършенстване, 
списание “Ново знание” на Висше училище за агробизнес и развитие на 
регионите / Пловдив, Пд., УИН,  ISNN: 1314-5703, бр.1/2013   с.  99-105  

 Резюме: Съдържанието предлага още една гледна точка, показваща как 
ефектът от взаимодействащите си промени, настъпващи и в действителността и в 
модерната организация може да предизвиква положителни резултати. 
Съвкупността от модели, коефициенти и матрици доказва, че организационният 
успех и свързаната с него ефективност могат да бъдат представени и доста сложно, 
защото реално идеята за оптимизиране на организационното усъвършенстване 
макар и съвършено просто на пръв поглед може да има много и различни 
превъплъщения. Целта на изложението е да се направи анализ на една от 
възможностите за оптимизиране на организационната дейност. 
 



6.1.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/ ISBN: 978-80-89401-16-1, сборник, с. 136–141 

Резюме: Материалът анализира определени същностни характеристики на 
част от системите за управленски контрол. На тази база се осмислят потенциалните 
възможности на всяка система да дообогати и усъвършенства дейността на  
прилагащите ги организации при постигне на по-ефективни резултати, в условията 
на самоусъвършенстване и самоконтрол за относително устойчиво развитие. 
 
6.2.Optimizing the accountancy and management decisions, 1st International 
Congress of Young Scientists “Analysis, Challenges, Perspectives”, UNI-Edition, 
Berlin, 2012/ISBN: 978-3-942171-86-1, paper p.199-211 

Резюме: Докладът разглежда възможността за максимално ефективно 
ползване на информацията от счетоводните отчети при вземане на верни 
управленски решения. По този повод фокусът на вниманието е целенасочен към 
три взаимно ангажирани процеса - единия по натрупване на информация с 
управленски характер, другия по вземане на правилни решения и третия - по 
проектиране на адекватна информационна система. Макар, че предложената 
организация на  процесното развитие да не притежава най-логична 
последователност, авторовата гледна точка разкрива възможността чрез 
изграждането на правилната информационна система да се оптимизират както 
отчетния процес, така и процеса по вземане на релевантните за ситуацията 
организационни решения. 

 
6.3.Problems from Bulgarian consulting practice in work with control models, 
Международна Научна Конференция на Икономически Факултет-Ниш, 2013; 
под печат               

Резюме: Материалът предлага информация и анализ на една малка част от 
проблемите, които възникват в българската консултантска практика при работата с 
управленски модели. Актуалността на тематиката е обоснована от “нелеките” и 
доста противоречиви условия за работа на българската икономическа система и 
необходимостта от ефективно въвеждане на релевантни контролни модели. Макар, 
че е трудно проблемите да бъдат унифицирани, в изложението е направен опит за 
типологизиране и именно на тази основа са потърсени алтернативи за решения. 

 
 
 
 
22. 11. 2013г.                                                             подпис .................................. 
гр. Пловдив                                                           /доц. д-р Евгений Стоянов / 


