СТАНОВИЩЕ
От: Проф. д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков,
Европейски колеж по икономика и управление
Относно: научните публикации на д-р Иван Цанов Цанов
Европейски колеж по икономика и управление (ЕКИУ),
представени за участие в обявен от ЕКИУ конкурс за заемане на академичната
длъжност „доцент”, по професионално направление на висшето образование 3.8.
Икономика (Икономика и управление – по отрасли)
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 91 от 04.11.2014 г.

1. Обща характеристика на научните публикации
 Участникът в конкурса д-р Иван Цанов е представил общо 11
научни публикации, от които 3 самостоятелни монографии, 4
учебни помагала /две от които в съавторство/, 1 научен доклад и 3
научни съобщения. Съгласно приложената справка, всички те са
разработени след присъждането на образователната и научна степен
„доктор”.
 Следователно, в случая са спазени изискванията за научното
израстване, публикационната активност и
и приносите на
академичните кадри, участващи в конкурси за доцент.
 Повечето публикации са посветени на актуални теми на
икономиката и управлението – анализ и управление на конфликти,
моделиране и вземане на управленско решение, корпоративна
сигурност и други.
2. Оценка на качеството на разработките и научните приноси
 Представените публикации оформят профила на д-р Иван Ценов
като утвърден и продуктивен специалист в областта на икономиката
и управлението – както в по-общ план /напр. конфликтологията/,
така и в специфични предметни полета, каквито са корпоративната
сигурност, управлението на спортни дейности и други.
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Сред монографиите се откроява със своя замисъл и приноси
публикацията „Икономическият конфликт през погледа на
основните икономически теории”. В нея авторът проследява
исторически вижданията на редица утвърдени теоретици за
социалните противоречия и тяхната роля при възникването на
икономическите конфликти. Отбелязвам тази особеност, защото в
съвременната конфликтология твърде малко е изследвано влиянието
на икономическите теории и школи върху разпространението,
структурата и интензитета на конфликтите. В този аспект бих
изтъкнал сериозният анализ на кейнианството и неолиберализма , от
гл. точка на тяхната валидност в съвременните кризисни ситуации,
извършен от д-р Иван Ценов Темата е дискусионна, привлича
вниманието на много изтъкнати изследователи, които търсят
отговор на въпроса за генезиса, проявленията и изходите от
глобалната икономическа криза.
 Интересни и полезни за теорията и практиката, в т.ч. за
преподаването във висшите училища, са и другите две публикации,
посветени на връзката управление-синергетика.Тук бих откроил
монографията н автора : „Синергетика и управленско решение”.
Стремежът днес е да се оптимизира управленския процес, като се
ползват общотеоретичните достижения в науката, следва да се
поощрява още при обучението на студенти от бакалавърската степен
и магистърските програми. Монографичните разработки на автора в
това тематично направление отговарят на посоченото изискване.
Нещо повече, те стимулират дискусията по оформящото се ново
дисциплинарно направление- на социалната синергетика.
 Учебните помагала-индивидуални и колективни- са центрирани в
същата тематична област, и съответстват напълно на
дисциплинарния обхват на обявения конкурс за доцент. Сред тях
бих отбелязал актуалността на учебните материали по
конфликтология –както специализираното помагало, така и
разделите в други публикации, посветени на общата теория на
конфликтите. Тук виждам един от най-важните приноси на д-р Иван
Ценов, който самостоятелно или в съавторство запълва една от
празнотите в обучението на студентите: наличието на качествена ,
информационно достъпна и практически полезна литература.
 Подобна оценка може да се даде и за другия научен принос на
кандидата- разработването на теоретичните основи, моделирането и
оценката на управленските решения в корпорациите. Що се отнася
до корпоративната сигурност-като нова учебна дисциплина2

нейното утвърждаване на университетско равнище е безспорна
заслуга и на автора, като един иновативен преподавател и активен
член на Асоциацията на конфликтолозите в България.
 Добро впечатление прави и активното участие на кандидата в
академични форуми , посветени на управлението, сигурността и
организационните конфликти. Това е най-верният път за
утвърждаване на новите проблемно-тематични направления, върху
които се фокусира преподавателския и изследователския интерес на
д-р Цанов през последните години.
 Преподавателският стаж на д-р Цанов, опитът, който е придобил в
няколко престижни висши училища в страната, са също важен
атестат за неговите качества и приноси като учен, който е работил
усърдо върху своето кариерно развитие.
3. Заключение
Като имам предвид обема, тематичните приоритети, активната
публикационна дейност /особено приносите в
монографичните
трудове и качествените учебни помагала, предлагам на уважаемите
членовете на научното жури да присъдят на д-р Иван Ценов
академичната длъжност „доцент”, по професионално направление на
висшето образование 3.8. Икономика (Икономика и управление – по
отрасли)
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