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Членовете на
Научно жури определено със заповед
№ РО2/142 от 06.10.2017г.
на Ректора на ЕВУИУ-Пловдив

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „професор” при ЕВУИУПловдив в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, ПН
3.7. „Администрация и управление” (Теория на управленческото решение), обявен в
ДВ бр.64 от 08. 08. 2017г.

РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д.ик.н. Божидар Иванов Хаджиев
Основанието за написване на рецензията е заповед № РО2/142от 06.10.2017г.на
Ректора на ЕВУИУ-Пловдив и протокол №1 от първо заседание на Научното жури.

I. Представяне и професионална характеристика на кандидата
(по данни от представените документи).
В конкурса за заемане на академична длъжност „професор” в Е В У И У П л о в д и в обявен в ДВ бр.64 от 08. 08. 2017г., видно от представената документация,
участва единствен кандидат - Иван Цанов Цанов .
Синтезиран профил в образователен и научен разрез:
1. (1983-1988г.) Кандидатът е придобил висше образование в СУ „Св. Климент
Охридски” СУ - учител по психология и философия (не са представени копия на
дипломите за ОКС).
2. (март 2008-2009г.) Кандидатът е получил ОНС „доктор” по научна специалност
05.02.18 „Икономика и управление” (представено е копие от Диплома на ВАК №33381/
13.07.2009 г. );
3. (2015) Избран за доцент в ЕВУИМ - Пловдив по професионално направление 3.8.
„Икономика”, научна специалност „Икономика и управление“ (представено е копие от
Диплом № Д-011/28.04.2015 на ЕВУИМ – Пловдив).
Синтезиран профил в приложен аспект (по данни от автобиографията):
4. (1988-1995г.) Кандидатът е работил като координатор в ПНИЛ „РПСС” към УНСС –
София;
5. (май 1996 - април 1997г.) Кандидатът е работил като програмен сътрудник във

Фондация „Отворено общество”;
6. (септември 1997- май 2000) Кандидатът е работил като инспектор в ЗА „Коперник”;
7. (септември 2000 – август 2001г.) Бил е спортен директор в СПК „Шипка” София;
8. (септември 2001-март 2013г.) Програмен директор в българско отделение на МАИ;
9. (октомври 2013- май 2015) Изпълнителен директор на ЛЕВ Корпорация АД;
10. (септември 2013-понастоящем) Ръководи център по иновативен мениджмънт
(декан) в ЕВУИМ Пловдив;
11. Участвал е в научни, бизнес и спортни мероприятия в Европа, Африка и Азия и е
водил занятия по дисциплините „Организация на националната сигурност”,
„Международни
бизнес
преговори”,
„Активна
корпоративна
сигурност”,
„Корпоративна социална отговорност”, „Конфликтология”, „Научни изследвания на
конфликтите” (посочено е в автобиографията).
А преори, може да се направи следния извод: Кандидатът за професор
притежава разностранна организационна дейност. Налице е склонност към натрупване
на знания от областта на синергетиката и корпоративната сигурност и към търсене на
възможности за практическо приложение на тези знания.

II. Количествена и качествена оценка за учебната и изследователската
дейност на кандидата за академична длъжност „професор” в ЕВУИМ.
В представената ми информация за кандидатка липсва официална справка за
учебната и преподавателска дейност на кандидата, но съм склонен да приема
посочената в автобиографията информация по въпроса, а именно:
Преподавателска дейност в Европейски колеж по икономика и управление –
Пловдив:
- ОКС „Професионален бакалавър” , Дисциплина: „Активна корпоративна сигурност“,
Учебна година: 2013/2014, Хорариум: 95 часа.
Преподавателска дейност в Европейско висше училище по икономика и
мениджмънт – Пловдив:
-ОКС „Бакалавър“, Дисциплина: „Активна корпоративна сигурност“, Учебна година:
2014/2015, Хорариум: 95 часа
-ОКС „Бакалавър“, Дисциплина: „Корпоративна социална отговорност“,Учебна година:
2015/2016, Хорариум: 144 часа
-ОКС „Магистър“ , Дисциплина: „Активна корпоративна сигурност“,Учебна година:
2015/2016, Хорариум: 95 часа
-ОКС „Магистър“,Дисциплина: Семестриална приложна изследователска задача,
Учебна година: 2015/2016, Хорариум: 190 часа
-ОКС „Бакалавър“,Дисциплина: „Активна корпоративна сигурност“, Учебна година:
2015/2016, Хорариум: 112 часа
-ОКС „Магистър“ ,Дисциплина: „Активна корпоративна сигурност“, Учебна година:
2016/2017, Хорариум: 95 часа

-ОКС „Магистър“, Дисциплина: „Международни бизнес преговори“,Учебна година:
2016/2017, Хорариум: 190 часа
-ОКС „Магистър“,Дисциплина: Семестриална приложна изследователска задача,
Учебна година: 2016/2017, Хорариум: 190 часа
-ОКС „Бакалавър“, Дисциплина: „Корпоративна социална отговорност“,Учебна година:
2016/2017, Хорариум: 144 часа
Преподавателска дейност в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
-Магистърска програма „Мениджмънт на корпоративната сигурност“, Дисциплина:
„Организация на националната сигурност“ Учебна година: 2012/2013, Хорариум: 30
часа; Учебна година: 2013/2014, Хорариум: 30 часа; Учебна година: 2014/2015,
Хорариум: 30 часа
Преподавателска дейност в Университет за национално и световно стопанство София :
-ОКС „Магистър“ ;Учебна година: 2009/2010, Хорариум: 130 часа; Учебна година:
2010/2011, Хорариум: 120 часа; Учебна година: 2011/2012, Хорариум: 60 часа; Учебна
година: 2012/2013, Хорариум: 30 часа;Учебна година: 2013/2014, Хорариум: 4 часа.
Дисциплини: „Конфликтология“, „Конфликтология на корпоративната сигурност“,
„Юридическа и квазиюридическа конфликтология“, „Научни изследвания на
конфликтите“
Преподавателска дейност в Висше училище по застраховане и финанси – София:
-ОКС „Магистър“, Дисциплина: „Конфликтология“, Учебна година: 2009/2010,
Хорариум: 60 часа.
В автобиографията е посочено, че учебната заетост на кандидата през последните пет
години е както следва:
Учебна
година

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

Общо за 5
г. часове

Хорариум

60

129

124

541

619

1473

Посочено е така също, че кандидатът е бил научен ръководител на дипломни
работи на 7 магистри, но не са посочени специалностите, темите, имената и не може да
се прецени дали са свързани с темата на конкурса.
Защитената от кандидата дисертация през 2009 година е била на тема
„Индивидуални управленчески решения в конфликтни кризисни ситуации”, която
кореспондира с темата на конкурса.
Кандидатът посочва, че участва в конкурса за академична длъжност „професор”
с общ брой 11 публикации, както следва:
МОНОГРАФИИ:
- Цанов, Иван. Хаосът и редът в контекста на управлението. София, БАК, 2017,
350 с. ISBN 978-619-90235-6-3
- Цанов, Иван. Икономика на спорта. София, БАК, 2015, 169 с. ISBN 978-61990235-3-2

- Цанов, Иван. Синергетичен модел на управленското решение. Второ
преработено и допълнено издание. София, БАК, 2015, 209 с. ISBN 978-619-90235-2-5
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:
- Цанов, Иван. Корпоративна социална отговорност: Учебно помагало. София,
БАК, 2016, 126 с. ISBN 978-619-90235-5-6
- Петров, Алексей, Иван Цанов. Управленско решение и екип: Учебно помагало.
Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015, 158 с. ISBN 978619-202-041-5
- Цанов, Иван. Международни бизнес преговори: Учебно помагало. София, БАК,
2015, 133 с. ISBN 978-619-90235-4-9
СТАТИИ:
- Цанов, Иван. Верификацията в икономическата теория (с. 74-89). – В: Сп.
„Панорама на труда“, бр. 5-6, 2016. ISSN 1312-305X
- Цанов, Иван. Икономиката на спорта като научен проблем (с. 68-87). – В:
Научни трудове. Годишник на Европейско висше училище по икономика и
мениджмънт. Книга 16/2016. Пловдив, ЕВУИМ, 219 с. ISSN 1312-739Х
- Цанов, Иван. Икономическа конфликтология и икономически конфликт (с. 1129). – В: Научни трудове. Годишник на Европейско висше училище по икономика и
мениджмънт. Книга 15/2015. Пловдив, ЕВУИМ, 2015, 203 с. ISSN 1312-739Х
- Цанов, Иван. Фундаменти на синергетиката (с. 63-78). – В: Научни трудове.
Годишник на Европейски колеж по икономика и управление. Книга 14/2014. Пловдив,
ЕКИУ, 2014, 223 с. ISSN 1312-739Х
ДОКЛАДИ:
- Цанов, Иван. Управленско решение и сигурност (с. 78-84). – В: Сборник с
доклади от Юбилейната научно-практическа конференция с международно участие
„Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“. Том 2.
Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015, 435 с. ISBN 978619-202-037-8.
Считам, че не кореспондират в достатъчна степен с темата на конкурса следните
5 публикации: Икономика на спорта. София, БАК, 2015, 169 с. ISBN 978-619-90235-3-2;
Международни бизнес преговори: Учебно помагало. София, БАК, 2015, 133 с. ISBN
978-619-90235-4-9; Верификацията в икономическата теория (с. 74-89). – В: Сп.
„Панорама на труда“, бр. 5-6, 2016. ISSN 1312-305X;. Икономиката на спорта като
научен проблем (с. 68-87). – В: Научни трудове. Годишник на Европейско висше
училище по икономика и мениджмънт. Книга 16/2016. Пловдив, ЕВУИМ, 219 с. ISSN
1312-739Х; Икономическа конфликтология и икономически конфликт (с. 11-29). – В:
Научни трудове. Годишник на Европейско висше училище по икономика и
мениджмънт. Книга 15/2015. Пловдив, ЕВУИМ, 2015, 203 с. ISSN 1312-739Х.
Обемната и структурна характеристика на приетите за рецензиране научни
публикации, с които кандидата участва в конкурса за професор, е систематизирана в
следната таблица:

Брой, обем и структура на научните публикации- Таблица 1
Вид
на Общо
Структ Самостоятелни
Съавторство
публикациите брой страници ура - % брой
страници брой
страници
С
монографичен
характер
Учебници и
помагала
Студии
Статии
в
научни
списания
в т.ч.
на чужд език
Доклади,
в
т.ч.
в
чужбина
Общо

2

658

80

2

658

2

144

17.5

1

126

1

15

1.8

1

15

-

-

1
-

6
-

6

823

-

-

0.7

1
-

6
-

100

5

805

-

-

1

18

-

-

-

-

-

-

1

18

Систематизираните данни за броя, обема и структурата на научните публикации
на кандидатката, както и внимателното запознаване с тях, дават основание за следните
изводи и оценки:
Първо, Кандидатът участва в конкурса за академичната длъжност с
необходимото количество научни публикации според правилника за развитие на
академичния състав на ВУИМ (вж. чл. 18, т.3) с общ обем от 823 страници (от които
805 самостоятелни), т.е. продукцията на кандидатката отговаря на задължителните
изисквания от правилника.
Второ, Анализът на обемната структура на научните публикации показва, че
тези с монографичен характер, учебниците и учебните помагала заемат 97.5 % в
обемната структура на публикациите. Научните доклади са представени с 0.7 %-тно
участие.
Трето, Относителният дял на самостоятелно написаните научни публикации - 5
на брой, в обем от 805 стр. свидетелства, че кандидата притежава способност за
самостоятелна изява.
Четвърто, Всички публикации са рецензирани и притежават ISВN. Те са
представени в български издания.
Пето, Гореизложеното дава основание да обобщя, че кандидата е научен
работник, който притежава необходимата публикационна активност и отговаря на
изискванията от правилника на ЕВУИМ.
Съдържателният анализ на научните публикации на кандидата за
академична длъжност професор във ВУИМ разкрива:

-

-

-

Анализираните научни публикации на кандидата, засягащи темата на конкурса,
биха могли да бъдат групирани в изследователска област свързана с 3.7.
„Администрация и управление” и с някои аспекти от теорията на
управленческото решение. Интерпретират се определени философски проблеми
през призмата на синергетичния модел на управленческото решение, на хаосът и
редът в контекста на управлението.
Научно изследователската дейност има приемственост и последователност и е
фокусирана върху отделни проблеми свързани с дисциплините, които кандидата
извежда във ЕВУИМ.
Кандидатът притежава определена способност да ползва и систематизира
основни научни тези свързани с хаосът и редът в контекста на управлението;
В бъдещата работа има потребност от публикации в областта на теорията за
управление на организациите и в тази връзка от разработване на учебници,
учебни помагала, студии и научни доклади. Така ще се постигне и необходимата
балансираност на научните публикации и по-голяма дълбочина свързана с
теорията на управленческото решение.

III. Рамково характеризиране на научните и научно-приложните приноси:

-

-

В научните публикации на кандидата се съдържат следните по-важни научни и
научно-приложни приноси:
Систематизирано са представени определени научни схващания за хаосът и редът в
контекста на управлението;
Очертани са: концептуализирано виждане за определени проблеми свързани с хаосът и
редът в контекста на управлението и определени аспекти от релацията „хаос-редуправление”;
Периодизира се развитието на конфликтологията в България;
Направен е опит да се обоснове необходимостта от решаване на проблеми свързани с
хаосът и редът в рамките на синергетиката, конфликтологията и сигурността.
Систематизирани, критично обосновани и подходящо представени за обучението са
определени теоретични постановки за хаосът и редът в контекста на управлението.

IV. Характеризиране академичната известност на кандидата
Изключително добро впечатление прави факта, че основните публикации на
кандидата са рецензирани. От приложената от кандидата справка се вижда, че приетите
за конкурса публикации са цитирани както следва:
- Публикацията „Хаосът и редът в контекста на управлението“. София, БАК,
2017г. Е ЦИТИРАНА от Тодоров, Димчо. „Предприемачество и хотелски мениджмънт.
Изграждане, функциониране и управление на хотела”, София, МАТКОМ, 2017. ISBN
978-954-9930-98-6
- Учебното помагало „Корпоративна социална отговорност“. София, БАК, 2016

Е ЦИТИРАНО от Дечев, Теодор. „Бизнесът, човешките права и корпоративната
социална отговорност между доброволните действия и регулацията” (с. 50-71) сп.
„Панорама на труда“, бр. 9-10/2015. София, 2015. ISSN 1312-305Х и в „Корпоративната
социална отговорност срещу корпоративната отговорност пред закона. Доброволното
действие лице в лице със задължителните норми”, доклад на Международна научна
конференция/обучение „Корпоративна социална отговорност за всеки“. София, 2016.
- Публикацията „Синергетичен модел на управленското решение“. София, БАК,
2015 Е ЦИТИРАНА от Няголова, Мариана. „Нов български труд в областта на
синергетиката”, сп. Psychological Thought. Vol. 8, №2, 2015.
Дори да не се отчетат цитирания от публикации свързани с предходна
хабилитация на кандидата и тези, които не са приети за рецензиране по темата на
настоящия конкурс, с достатъчна точност може да се допусне, че цитиранията сигурно
са повече, поради затрудненията в набирането на необходимата информация и предвид
липсата в страната ни на система за тяхното проследяване. Очевидно научните
публикации на кандидата са получили определено обществено признание у нас и са
започнали да се използват от научната общност.

V. Лични впечатления на рецензента
Не познавам лично кандидата и изразявам впечатлението си в настоящата
рецензия на база предоставените ми материали.

VI. Критични бележки и предложения:
Приложението на теорията за комплексен реинженеринг (интегрална теория за
ефективно управление на промените с цел постигане ползи както за бизнеса, така и за
обществото и за природата) все повече ни убеждава, че единственото устойчиво нещо
са промените и че всичко в света е енергия и информация, които чрез съответно
управление придобиват една или друга форма. В основният си труд „Хаосът и редът в
контекста на управлението” кандидата, като интерпретира определени проблеми през
призмата на синергетичните разбирания, на хаосът и редът се докосва до тези
разбирания и до холистичния подход. Той оперира по изключително сложни
философски проблеми, засягащи релацията „хаос-ред-управление” и многоаспектния
характер на теорията за управленческо решение. Това са основните причини за
допуснатите определени неточности и слабости. Без да се разкриват и надграждат
основни аспекти от теориите за управление на организациите и за управление на
човешкото поведение не би могло да се откроят основните проблеми свързани с
управленческите решения. Направените бележки по своето естество трябва да се
приемат като препоръки към бъдещата изследователска и преподавателска дейност на
кандидата. В т.ч. конкретно препоръчвам:
- Публикациите биха спечелили при по-голямо дозиране на собствени тези,
хипотези и становища. Има потребност от разработване на учебници, учебни

-

-

-

-

-

помагала, студии, и статии свързани конкретно с теория на управленческото
решение, както и от публикации в чужбина.
По-задълбочено изследване на актуалните проблеми свързани с ПН 3.7. и
управленческите решения, като се отчитат възможностите на субектите за
ориентация в различните бизнес пространства и за повишаване потенциалната
стойност на онова, което те могат да добавят към националното и глобалното
стопанство;
Разглеждането, систематизирането и надграждането на теории и хипотези за
синергизма би могло да е по-полезно, ако се изяснява кой субект, как и спрямо
какво може да се самоорганизира и каква е взаимовръзка с динамичния профил
на управленческите решенията за институциите и бизнес субектите. Би могло да
се направят изследвания доколко разбиранията за самоорганизацията не са
елементи на холистичния подход в управлението и на теорията за комплексен
реинженеринг.
Фокусиране на дейността върху представения широк спектър от дисциплини по
които се преподава в ПН 3.7. „Администрация и управление” и върху написване
на учебни помагала свързани с тях;
Публикационната дейност свързана с професионалното направление да се
подобри и насочи към издания с импакт фактор. Публикациите биха станали
още по-добри при подходяща редакционна намеса, по-голяма прецизност при
използване на чужди източници и идеи, открояване на собствения принос и чрез
избягване на аксиоматични твърдения и повторения;
Изследване на актуалните проблеми свързани с процесите на управление за
извеждане на резултати, които да дават отговори на въпросите: Как да се
формират и да се повишава ефективността на управленческите решения? Как да
изпълняват управленчески решения полезни както за бизнеса, така и за
обществото и за природата?
VII. Обобщено заключение и становище:

Предвид гореизложените положителни оценки и потенциала който се разкрива
от кандидата за бъдещата изследователска и преподавателска дейност, предлагам на
уважаемите членове на Научното жури да се предложи на Научния съвет, доц. д-р
Иван Цанов Цанов да бъде избран на академична длъжност „професор” при ЕВУИМ
в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално
направление 3.7. „Администрация и управление” (Теория на управленческото
решение).
04.01.2018 год.

РЕЦЕНЗЕНТ:..................................
(проф. д.ик.н. Б. Хаджиев)

