СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Желка Недкова Генова
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт
Относно: представени материали за участие в конкурс за заемане на
академична длъжност професор в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.7. Администрация и управление (Теория на управленското
решение), обявен в Държавен вестник, брой 64/08.08.2017 г.

Това становище е разработено на основание на Заповед № РО2
-142/06.10.2017 г. на Ректора на Европейското висше училище по
икономика и мениджмънт доц. д-р Цветан Коцев. В конкурса участва
един кандидат – доцент д-р Иван Цанов Цанов, преподавател в
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт.
Представяне на кандидата в конкурса
Доц. д.р Иван Цанов е завършил обучението си в бакалавърска
програма по философия и магистърска програма по психология в
Софийския университет „Св. Климент Охридски (1983-1988 г.) с
професионална квалификация учител по психология и философия.
Завършва обучението си в докторска програма на Университета за
национално и световно стопанство - София с успешно защитен
докторат на тема Индивидуални управленски решения в
конфликтни кризисни ситуации и присъдена образователната и
научна степен доктор в професионално направление Икономика
научна специалност Икономика и управление (2009 г.). Избран е за
доцент на Европейското висше училище по икономика и
мениджмънт в професионално направление 3.8. Икономика
(Икономика и управление) през 2015 г.
Работил е като координатор по разработване на проекти в
Университета за национално и световно стопанство (1988-1995 г.);
сътрудник по програми и проекти във Фондация Отворено
общество (1996-1997);инспектор в ЗА Коопмик (1997 – 2000);
спортен директор в СПК Шипка (2000 – 2001 г.); програмен
директор в Международна агенция по информатизация (20012013 г.); изпълнителен директор в ЛЕВ Корпорация АД (2013 –
2015 г.). От 2013 г. е Ръководител на Център по иновативен
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мениджмънт в Европейското висше училище по икономика и
мениджмънт.
Доц. д-р Иван Цанов е представил за участие в конкурса
документи, съответстващи на изискванията на Закона за развитие на
академичния състав на република България, Правилника за неговото
приложение и Правилника за развитие на академичния състав на
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт.
Характеристика на академичната дейност на кандидата в
конкурса
Учебно – преподавателска дейност
Доц. д-р Иван Цанов преподава в бакалавърските програми на
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт учебните
дисциплини – Активна корпоративна сигурност и Корпоративна
социална
отговорност;
в
магистърските
програми –
Международни бизнес преговори и Семестриална приложна
изследователска задача. Преподавал е учебните дисциплини
Организация на националната сигурност (ПУ „Паисий
Хилендарски);
Конфликтология
,
Конфликтология
на
корпоративната сигурност, Юридическа и квазиюридически
конфликтология (УНСС); Конфликтология (ВУЗФ).
Научно-изследователска дейност
В обявения конкурс за професор на Европейското висше
училище по икономика и мениджмънт в професионално направление
3.7. Администрация и управление (Теория на управленското
решение), доц. д-р Иван Цанов участва с три монографии, три
учебника, четири статии и един доклад.
В монографиите Хаусът и редът в контекста на
управлението (2017) и Синергетичен модел на управленското
решение. Второ преработено и допълнено издание (2015) авторът
представя идеи, теми, тези, анализи и изводи в предметната област
на научната специалност на обявения конкурс. Хаосът и редът се
разглеждат в интерпретационната рамка на авторовото разбиране за
евристичния потенциал на синергетиката и конфликтологията.
Синергетичният модел на управленско решение е интерпретиран в
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два основни компонента – лице вземащо управленско решение и
синергетична среда. Синергетичната среда е описана като
равнопоставеност на ред и хаос; редуване на йерархизация и
дейерхизация; на социален подбор и социален супер подбор;
действие на параметри на порядъка и на управляващи параметри.
Учебниците (учебните помагала) Корпоративна социална
отговорност (2016), Управленско решение и екип (в
съавторство)(2015), Международни бизнес преговори (2015) са
свързани с преподаваните учебни дисциплини. Включените теми и
разискваните проблеми са съобразени с учебните програми и
предвиденото в тях учебно съдържание, балансирани в контекста на
необходимите теоретични знания, практически умения и изграждане
на компетентности.
Кандидатът е представил и четири статии, публикувани в
списание Панорама на труда – Верификацията в икономическата
теория (2016) и в Научни трудове. Годишник на Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт – Икономиката на
спорта
като
научен
проблем
(2016),
Икономическа
конфликтология и икономически конфликт (2015), Фундаменти
на синергетиката (2014). С тези публикации, кандидатът
демонстрира и отстоява своите трайни и развиващи се научни
интереси в областта на синергетиката, конфликтологията и
икономиката на спорта.
В доклада Управленско решение и сигурност (представен на
Юбилейната научно-практическа конфереренция с международно
участие Времена на несигурност и рискове: възможности и
перспективи на развитие, организирана от Факултета по
икономически и социални науки на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“ ) се развива и защитава тезата, че наред с
традиционните модели на корпоративно управление се разработват и
аргументират и иновативни концепции и практики като активната
корпоративна сигурност и синергетичният подход.
Доц. д-р Иван Цанов е преподавател с научно-изследователски,
организационен и управленски опит. В научните изследвания на
кандидата е изразен стремеж към търсене и обосноваване на
иновативни модели на корпоративно управление и иновативни
подходи в разработването на управленско решение. Впечатляват
идеите и тезите на автора за изграждане на синергетичен модел на
управленското решение, но у читателя остава усещането за
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дефицит на прецизност при изясняване на понятията, на параметрите
на модела, на възможностите за практическото му приложение.
Заключение
Запознаването ми с предоставените материали за участие в
конкурса дава основание за положителна оценка на представянето
на кандидата доц. д-р Иван Цанов за заемане на академичната
длъжност професор на Европейското висше училище по икономика
и мениджмънт в професионално направление Администрация и
управление (Теория на управленското решение).
Проф. д-р Ж.Генова,
Европейско висше училище
по икономика и мениджмънт
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