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колективи при разработването на национални и международни 
проекти. 
 

1. Общо описание на представените материали 
Кандидатът в обявения конкурс – доц.д-р Евгений Н. Стоянов  

участва със следните научни трудове по жанр: 
• Монографии –  1 брой; 
• Студии - 1 брой; 
• Статии – 12 броя; 
• Научни доклади – 18броя; 

- изнесени на вътрешни конфеернции – 14 бр.; 
- изнесени на международни конференции – 4 бр. 

• Учебници и учебни помагала – 5 броя; 
• Научноизследователски проекти – 19 бр.; 
• Други публикации: 
  -   тезиси и научни съобщения – 3 бр. 

 
Преобладават самостоятелните разработки, в които доц.Стоянов 

показва качества на задълбочен анализатор и изследовател на сложни 
и дискусионни проблеми от счетоводната теория и пракитка.   Част от 
публикациите са направени на чуждестранни научни форуми и са 
публикувани в чуждестранни издания на чужд език. 

 Разработките, с които доц.д-р Евгений Стоянов участва в 
конкурса  не повтарят трудовете, с които той е кандидатствал за 
удостояване с предходната академична длъжност - „доцент“. Всички 
те са написани и публикувани след този период. На практика 
кандидатът представя трудове от всички научни жанрове – 
монографии, студии, научни статии, доклади и пр. 

Общата преценка за трудовете, с които доц.д-р Евгений Стоянов 
участва в конкурса е, че той представя солидно научно творчество по 
тематиката, която е  основна в неговата научноизследователска 
дейност, засягаща важни страни на  стратегическия финансов контрол, 
одита, финансово-контролните системи и институции, финансово-
стопанския анализ.  
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2. Отражение на научните публикации на кандидата в 
литературата (известни цитирания) 

  
Научните публикации на доц.д-р Евгений Н. Стоянов  и неговите 

участия в научни конференции и дискусии са предизвикали оживен 
интерес сред научните кръгове. За това свидетелстват цитиранията от 
колеги в техните публикации, направени в годишници,  на научни 
конференции, в монографии и учебници. От представената справка за 
цитиранията се вижда, че те възлизат на   23 цитирания. 

Този факт недвусмислено показва, че публикациите на доц.д-р 
Е.Стоянов определно правят впечатление на научната общност и 
предизвикват силен научен интерес.  

 
3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 
3.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и 

докторанти) 
 Доц.д-р Евгений Н. Стоянов и изграден университетски 
преподавател. През цялата  си преподавателска дейност той е 
преминал през воденето на упражнения и семинарни занятия, 
подготвил е самостоятелни курсове, сред които най-значими са: 
„Теория на финансово-контролните системи и институции“,“Валутен 
контрол“, „Теория на финансово-стопанския анализ“. 

 Той е бил лектор и в други висши училища в страната – БСУ, 
КИА и др. Има  участия като докладчик в редица международни 
конференции по въпросите на финансово-стопанския контрол и одита. 

     От справката, подписана от Ректора на ВУАРР е видно, че 
доц.д-р Е.Стоянов има пълна натовареност като преподавател на 
основен трудов договор и изпълнява изискванията на чл. чл. 20, ал.4 
т.4 от ЗРАСРБ, според която конкурс за заемане на академична 
длъжност „професор“ се обявява „ако може да се осигури съответната 
преподавателска или изследователска натовареност, съгласно 
правилника на висшето училище или научната организация.“ Тази 
дейност включва не само аудиторна заетост, но и извънаудиторна 
работа със студентите.  
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 Въз основа на тези факти може да се направи изводът, че доц. д-
р Е.Стоянов е наложил се в научните и университетски среди 
преподавател и научен изследовател. 

 
3.2. Научна и научно- приложна дейност 

 

Доц.д-р Евгений Н.Стоянов е осъществил не само 
преподавателска, но активна научноизследователска дейност. Най-
силен израз тя има в монографичната му разработка „Одит – 
източници и институнационализация“. В него авторът стъпва на 
постиженията, направени от най-изтъкнатите български познавачи и 
теоретици на проблемите на одита, които той подробно познава и 
коректно цитира, за да направи обширен и задълбочен анализ на 
промените, които настъпиха във финансовия контрол и одита.   

Успоредно с това трябва да се изтъкне участието му в 
научноизследователски проекти. Посочени са участия в 4 (четири) 
проекта по линия на МОН, и на европейски програми. 

Трябва да се посочи като много положителна дейността на 
доц.Стоянов като експерт по лидвидация в застрахователно дружество 
„Евроинс“ и управител на еднолична фирма, където се изисква 
прилагане на практика на  дейност по осчетоводяване на процесите и   
активите на реално действащи фирми. 

  
4.3. Приноси на кандидата 

Основните приноси на кандидатът за заемане на академичната 
длъжност „професор“ се съдържат в неговия монографичен труд 

„Одит – източници и институнационализация“, който е посветен на 
актуални проблеми на одита през последните години на промени, 
настъпили в икономиката на  България. Едновременно е направен 
ретроспективен анализ на генезиса и на развитието на одита с оглед да 
се обоснове задълбочаването на институционалността в одита и 
усъвършенстване на механизмите за ефективна институционалзицаия 
на системата от организации, които го реализират. 

Интересно е виждането на кандидата за тенденциите в развитето 
и усъвършенстването на финансови контрол. С присъщата си 
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коректност и прецизност доц.Стоянов прави анализ на част от 
съществуващите, но наречени от него „бели петна“, останали 
незасегнати от влиянието на контрола.  

Едно от практическите значения на проведените изследвания от 
доц.д-р Е.Стоянов в областта на одита се крие в  предложението за 
конкретно моделно решение метрифициращо и в същото време 
контролиращо процеса на институнационализация на финансовия 
контрол в България. 

Приемам формулираните приноси в справката като достоверни 
и правилно отразяващи научните достойнства на публикациите на 
доц.д-р Евгений Стоянов. 

 
4. Критични бележки и препоръки 

  Доц.д-р Евгений Стоянов би следвало да се включва в 
разработване на научноизследователски проекти, свързани с областта, 
в който той е доказал, че има капацитет, познания, идеи и 
възможности за творчество. Той има потенциал и достатъчно 
натрупан опит и виждане да работи и да обогати това направление в 
совята дейност на академичен учен и изследовател. 

 
5. Лични впечатления 
Личните ми впечатления от доц.д-р Евгений Стоянов са от 

съвместната ни месторабота – Висшето училище по агробизнес и 
развитие на регионите. Доц.д-р Стоянов  е изключително коректен и 
отговорен при изпълнение на задълженията си на преподавател във 
висшето училище. Освен това той е комуникативен, етичен в 
отношенията се с колегите, които го уважават и ценят.   

 
6. Заключение 

 Имайки предвид гореизложеното, предлагам на научното жури 
да  избере за „професор” по професионално направление 4.6. 
Информатика и компютърни науки  за нуждите на Висшето училище 
по агробизнес и развитие на регионите – доц.д-р Евгений Николов 
Стоянов 

  



6 

 

 

7.01.2014         Член на журито:    
Пловдив                                                   (Проф. д-р Огняна Стоичкова)   


