РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков, член на научно жури за провеждане
на конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на
висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално
направление 3.7 Администрация и управление (Теория на управленското
решение), съгласно Заповед № РО2/142 от 06.10.2017 г. на Ректора на ЕВУИМ
Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 64 /08-08-2017 г. за нуждите на Европейското висше
училище по икономика и мениджмънт.
Единствен кандидат в конкурса за професор е Иван Цанов Цанов. От
представената автобиография е видно следното: А) Г-н Иван Цанов е бакалавър
и магистър на Софийския университет (философия, психология; 1983-1988). Б)
Докторант на самостоятелна подготовка в УНСС (2008-2009). Присъдена му е
образователната и научна степен ДОКТОР по научната специалност 05.02.18 –
Икономика и управление (диплома на ВАК от 13-07-2019). В) Има богат
професионален опит в различни сфери на дейност (на различни позиции;
изпълнявал е разнообразни функции) – програми и проекти, консултантска,
преподавателска и научна дейност; управление, администриране, контрол и др.
От 2013 г. г-н И. Цанов работи в ЕВУИМ - наред с преподавателската работа, той
е ръководител (Декан) на ЦИМ; от април 2015 г. е доцент на ЕВУИМ – Пловдив:
професионално направление 3.8 Икономика – научна специалност Икономика и
управление по отрасли. Впечатлява богатството от чужди езици, които ползва.
Запознаването с представените от кандидата материали за участие в конкурса
дава основание да се твърди, че той отговаря на изискванията за участие в
обявения конкурс за професор.
Описание на представените за участие в конкурса трудове. Списъкът на научните
публикации на кандидата за участие в конкурса включва, както следва:

Вид

брой

Авторство

Обем
(отпечатани
страници)

•

Монографии

3

Кандидатът е

728

едноличен автор
•

Учебници и

3

учебни помагала

2 – еднолично

278

авторство; 1 – в
съавторство 1

•

Статии

4

Едноличен автор

71

•

Доклади

1

Едноличен автор

7

Общо

1084

Първоначалната количествена оценка на представените публикации обосновава
сериозна заявка. Сравняването на представените за участие в конкурса
публикации с общия списък на публикациите на автора показва, че е налице
последователно надграждане и развитие. За оценяване се приемат всички
заявени публикации.
В проблемно-тематично отношение публикациите могат да бъдат групирани,
както следва:
•

Философско-методологически въпроси на управлението (вкл. хаос-редсинергетика); приложения;

•

Управленско решение (самостоятелен „акцент“ и интерес); приложения;

•

Спорт (икономика на спорта);

•

Сигурност (теоретични и приложни аспекти);

•

Конфликти (вкл. икономически); приложения;

•

Преговори; приложения;

•

Корпоративна социална отговорност;

Налице е разпределителен протокол, въз основа на който ясно може да се оцени приносът на всеки от
авторите.

1

•

Други (напр. верификация на икономически теории; „македонизъм“; …). 2

Общ знаменател на тези разнообразни (но свързани) текстове може да бъде
открит в: а) открояването на проблемно-методологическо равнище при
разработването / интерпретирането на теми и проблеми; б) систематичността
при изграждане на интерпретираното знание; в) търсенето / прокарването на
свързващи изследователски линии между области, които традиционно не се
разглеждат в свързан контекст.
Оценка на публикациите. Общата ми оценка за рецензираните текстове е

положителна. Основните аргументи в полза на тази оценка са:
•

Авторът е представил текстове, които показват умението му да разработва

избрани проблемно-тематични области на монографично равнище –
концептуално, систематично, относително изчерпателно. 3 За това говори
и корпусът от информационни източници, които авторът използва в своята
работа.
•

Авторът има самочувствие да „посяга“ към сфери и проблеми, които са
„дълбока вода“. Тази смелост трябва да се насърчава (особено на фона на
друга тенденция – да изследваш много задълбочено „нищото“).

•

Във всяка от сферите, в които работи, авторът създава защитими и
полезни текстове. В това отношение бих откроил „Хаосът и редът в
контекста на управлението“ и „Синергетичен модел на управленското
решение“ 4. Тези текстове ми импонират с мащабния си замисъл и опита
да се използва разнообразен методологически инструментариум за
създаване на ново знание в – наглед – традиционни области.

Кандидатът е представил добросъвестно, структурирано (и малко „мързеливо“) своите текстове
в РЕЗЮМЕТА на научните публикации.
3
Това може да бъде показано чрез всяка от предоставените за оценяване монографии:
„Икономика на спорта“, „Хаосът е редът в контекста на управлението“, „Синергетичен модел на
управленското решение“.
4
Без да подценявам „Икономика на спорта“ – изключително полезен текст, който съдържа
огромен потенциал за развитие и е / може да бъде много полезен както при обучението на
спортни мениджъри, така също при вземане на законодателни (и др. подобни) решения,
изграждане на стратегии и политики и т.н.
2

•

Както беше отбелязано по-горе, авторът съзнателно търси / прокарва
свързващи изследователски линии между области и проблеми, които
разработва. Като цяло този подход е продуктивен – той може да бъде
проследен във всеки от по-мащабните текстове (например в „Хаосът и
редът…“

присъстват

„темите“

конфликти,

кризисен

мениджмънт,

сигурност и т.н.) 5
•

С „невъоръжено око“ е видим стремежът към между-дисциплинност –
проявява се в разнообразието от научни области, от които се черпят идеи
(по-общо – научни ресурси), а така също в опитите да се изгради
многокомпонентна визия при обсъждането на конкретно явление. Това е
богатство. Използвано по разумен начин то може да осигури позадълбочена концептуализация и ориентация на научните дирения, посолидна методологическа обоснованост, по-добре работещи резултати за
практически нужди.

•

Налице е научна добросъвестност и самокритичност, които високо ценя.
Пример: апробирането на синергетичния модел на управленско решение
(СМУР) 6 – авторът прави извод, че проведеното верифициране не дава
основание моделът (в този му вид) да се приеме за работещ. 7

•

Текстовете с учебно предназначение 8 са изградени с добра „дидактическа
хватка“ – добре структурирани; придружени с речник на основни термини,
въпросници за самопроверка, теми за самостоятелна подготовка и др.

•

Може да се защити тезата, че в конкретния случай важен принос за
създаването на добри текстове има съчетанието на няколко фактора:
базовата

подготовка

и

научното

развитие

на

г-н

Иван

Цанов,

разнообразния му практически опит, целенасоченият стремеж към
надграждане и саморазвитие.
Научни приноси

Същевременно този подход крие рискове, за които става дума по-долу.
Вж. Синергетичен модел на управленското решение, Глава 7 и сл.
7
Нивото на научни дирения би било значително по-високо, ако изследователите по-често имат
критическа рефлексия върху собствените си творения.
8
Имам предвид „Корпоративна социална отговорност“ и „Международни бизнес преговори“.
5
6

Представените текстове 9 дават достатъчно добри ориентири да се оценят
научните приноси на кандидата. Бих ги класирал в 3 групи – приноси с:
теоретико-методологически характер; инструментално-методически характер;
практико-приложен характер.
А) Приноси с теоретико-методологически характер могат да бъдат
откроени в текстове №№ 1, 3, 8, 10.
Б) Приноси с инструментално-методически характер – в текстове №№ 1,
2, 3, 7, 8, 11.
В) Приноси с практико-приложен характер – в текстове №№ 4, 5, 6, 11.
Сферите на развитие / приложение са указани по-горе.
Разпознаваемост / цитирания. Представена е справка, от която са видни 13
цитирания на текстове на кандидата. Коефициентът (според индекса на Хирш) е
1; ResearchGate Score – 3,70. Идеите и разработките на автора притежават много
по-голям потенциал 10. Позволявам си да препоръчам на г-н Иван Цанов да
инвестира в публикации, чрез които творчеството / идеите му ще влязат в посериозно научно обращение и ще стигнат до по-широк кръг заинтересовани.
Педагогически опит. Предвид характера на конкурса е важно да се оцени
педагогическия опит на кандидата. Проследяването на професионалното
развитие на г-н Иван Цанов дава основание да се направи следния извод:
кандидатът притежава богат преподавателски опит. През последните 5
академични години той е бил ангажиран с 1473 учебни часа. От учебната
2009/2010 г. до сега е водил учебни дисциплини свързани с конфликтология,
корпоративна сигурност, национална сигурност, КСО, бизнес преговори, научни
и приложни изследвания (ВУЗФ, УНСС, ПУ, ЕКИУ, ЕВУИП). За опита му може да
се съди и от умелото създаване на учебници / помагала. Със сигурност върху
9

И като се има предвид цялостното творчество на кандидата.
Поради което тези равнища на разпознаваемост следва да се оценят като недостатъчни.

10

качеството на преподаване влияят практическият му опит и системните му
научни занимания 11.
Критични бележки. Дискусия. Въпроси. Препоръки.
•

Всеки автор (трябва да) обича текстовете, които създава. Това понякога
ни кара да защитаваме позиции, които отстрани изглеждат като
„прекалено пристрастни“. В разглежданото творчество на кандидата могат
да бъдат забелязани такива позиции. Например: „Без здрава и спортуваща
нация трудно можем да очакваме, даже е химера, че българското
стопанство ще успее да се справи с тежките предизвикателства на
глобализацията,

свръх

конкуренцията,

европейската

интеграция,

виртуалната икономика и финансизма“ (Икономика на спорта, с. 158).
Крайни (невинаги защитими) позиции могат да се посочат в глава 7
„Македонизмът в…“ (Хаосът и редът…) и на други места.
•

Дискусия поражда начинът, по който постигнатото в конкретна област
(понякога) се използва при „съединяването“ му с проблеми от друга област
(налице са множество примери). При използване на постулати с
(пределно) общ характер (свързани с ред-хаос-управление-синергия-…) за
разрешаване

на

по-частни

(и

по-конкретни

проблеми),

„пряката

приложимост“ е силно проблематична. В този смисъл си струва всеки
модел (или теоретична схема), родени от опит за такова приложение, да
бъде изследван за хомогенност и възможност използваните категории да
„кореспондират“ помежду си. Има вероятност този тип „приложения“ да
станат по-добре работещи като научно познание (описание-обяснениепрогноза; вътрешна непротиворечивост; практически проверки; …), ако
вниманието се насочи към „посредниците“ – модели / теоретични схеми на
междинни „равнища“ – така евристичните вериги ще могат да бъдат
проследени по-детайлно. Включително начините за верификация /
проверка на работоспособност ще бъдат по-добре обосновани. Още една
причина да препоръчам такъв подход е фактът, че теоретичните схеми от
11

Нямам данни как студентите и колегите на г-н И. Цанов оценяват преподавателската му работа.

общ

характер

далеч

не

винаги

са

безспорни

и

еднозначно

интерпретируеми (пример: „основните принципи на синергетиката“).
•

Не съм съгласен с употребата на някои термини. Например, „За същността
(онтологичността) на националната сигурност…“ 12 – да поставим ли знак
за равенство между същност и онтологичност ?? Имам и други несъгласия.

•

В текстовете се срещат чуждици, които могат да се избегнат. 13 Това е
разбираемо предвид ползването на източници на чужди езици. Но тъй като
начинът, по който пишат учителите, се мултиплицира в писането на
учениците, грижата за езика си струва усилията. 14

•

Срещат се „заклинания“ („Управленско решение (УР) е било, е и ще
продължи да бъде централна ос…“ 15) – убедеността на автора е важна и
може да се приеме като инструмент за убедителност на посланията; в
науката – обаче – убежденията на автора далеч не винаги са
доказателство за истинност!!

•

Срещат се „патриотарски“ твърдения (може би „патриотични“?), които
трудно се вписват в съвременната ситуация (пример: „Българите са горда
и издръжлива нация…“). 16 В определени случаи те са полезни за
възпитанието на студентите; но така също – при определени обстоятелства
- могат да постигнат противоположен ефект.

•

Струва ми се, че авторът би спечелил (по разбираеми причини), ако повече
негови текстове се публикуват от издателства, различни от Сдружение
„Българска асоциация на конфликтолозите“.

Част от посоченото в този раздел вероятно се дължи на форсираната
производителност (на г-н Иван Цанов се е наложило да издаде значителни по
Вж. Хаосът и редът…, с. 232.
Примери: на много места се употребява съгласно („Съгласно вижданията на Евгени Манов…“ –
Хаосът и редът…, с. 229) – това е русизъм с български еквивалент според. „По наше мнение“ също
е „небългарски оборот“ – може да се използва „според нас“; „… определяме хаоса като
нерегулярно движение…“ – може би нередовно движение ?? Още: „дисипативните… елементи“
(Хаосът …, с. 89) - ?!
14
Текстовете ще спечелят, ако външен редактор се справи с употребата на бройни имена
(пример: „… се състои от пет основни елементи…“ (Международни бизнес преговори, …, с. 15) –
правилно е „пет основни елемента“ и др. подобни.
15
Вж. „Управленско решение и сигурност“)
16
Вж. Международни бизнес преговори, с. 39.
12
13

обем публикации за относително кратък период от време). Със сигурност
„отлежаването на нещата“, проверката на тяхната работоспособност (и на
теоретично, и на практическо равнище) ще създадат условия за последващото
им подобряване.
Лични впечатления. Не познавам кандидата лично. За дейността и качествата му
съдя индиректно – от запознаването с неговата творческа биография и
представените текстове.
Заключение. Казаното по-горе дава основание да се направи изводът, че
кандидатът доц. д-р Иван Цанов Цанов отговаря на изискванията за Закона за
развитие на академичния състав в РБългария, Правилника за неговото
приложение и Правилника за развитие на академичния състав на ЕВУИМ за
заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по научно направление 3.7
Администрация и управление (Теория на управленското решение).
Желая УСПЕХ на кандидата.

София, 05-01-2018

Рецензент:
(проф. д.с.н. Цветан Давидков)

