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на научните публикации на доц. д-р Иван Цанов Цанов
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив (ЕВУИМ)
представени за участие в обявен от ЕВУИМ – Пловдив конкурс за заемане на
академичната длъжност „професор“, по професионално направление 3.7. „Администрация
и управление“ (Теория на управленското решение), които не повтарят публикациите
представени при присъждане на академичната длъжност „доцент“, съгласно обявата в
„Държавен вестник“ бр. №64 от 08.08.2017 г.
І. МОНОГРАФИИ
1. Цанов, Иван. Хаосът и редът в контекста на управлението. София, БАК, 2017, 350 с.
ISBN 978-619-90235-6-3
Научни рецензенти: проф. д.ик.н. Иван Йовков, проф. д-р Александър Гънгов, доц. д-р Алексей
Петров.
РЕЗЮМЕ
Научната монография „Хаосът и редът в контекста на управлението“ е първа по рода си в
България. Хаосът и редът са интерпретирани както от теоретична, така и от практическа гледна
точка. В произведението авторът разглежда проблема за хаоса и реда в рамките на
синергетиката, конфликтологията и науките за сигурността.
Основната цел на произведението е да се докаже с научна аргументация, че хаосът и
редът имат своя запазен периметър в управлението на всички нива и във всички обществени
сфери, както и че хаосът и редът могат да се използват успешно в целия социум за нуждите на
управлението.
Трудът е структуриран в увод, седем глави, заключение и библиография, като в него са
включени 37 фотографии, 6 таблици, 6 графики и са цитирани 179 източници.
В Глава 1 се прави исторически преглед на вижданията за хаоса и реда в мениджмънта.
В Глава 2 се констатира, че синергетиката притежава огромен научен и евристичен
потенциал и възможности, все още не добре използвани, за изследване на проблема за хаоса и
реда в контекста на управлението.
В Глава 3 се защитава схващането, че управлението всъщност е непрекъснат преход
между хаоса и реда, като този преход е със синергетична природа.
В Глава 4 се разглежда темата за конфликтологията, която бележи бум в своето развитие
в началото на ХХІ век. Осветлени са още икономическата конфликтология и икономическият
конфликт.
В Глава 5 се анализира кризисният мениджмънт в релацията хаос-ред.
В Глава 6 се описват и интерпретират науките за сигурността, през призмата на
глобалната сигурност, националната сигурност и концепцията Активна корпоративна сигурност
и техните връзки с хаоса и реда.
В Глава 7 се прави опит да се демонстрира как хаосът и редът могат да бъдат използвани
като механизъм за противодействие срещу македонизма – интерпретиран от автора като
антибългарска държавнотворна идеология и доктрина.

2. Цанов, Иван. Икономика на спорта. София, БАК, 2015, 169 с.
ISBN 978-619-90235-3-2
Научни рецензенти: проф. д.ик.н. Иван Йовков, проф. д-р Красимир Петков, доц. д-р Алексей
Петров.
РЕЗЮМЕ
Монографията „Икономика на спорта“ е една от първите по рода си в България. В нея в
компактна форма са представени и анализирани част от най-важните елементи на икономиката
на спорта, като са очертани нейните основни контури предимно от теоретична гледна точка.
В композиционно отношение монографията е изградена от увод, първа част (Основи на
икономиката на спорта), втора част (Основни елементи на икономиката на спорта), осем глави,
заключение и библиография.
В Глава 1 „Историческо развитие на икономиката на спорта“ авторът се спира върху
въпросите за зараждането на икономиката на спорта, икономиката на спорта в началото на ХХI
век и икономиката на спорта в България.
В Глава 2 „Икономика“ вниманието се насочва върху същността на икономиката,
основните икономически теории и техните релации спрямо икономиката на спорта.
В Глава 3 „Спорт“ се интерпретират въпросите на философията на спорта, спортологията
и вътрешната и външната среда на спорта.
В Глава 4 „Икономиката на спорта като научен проблем“ се анализират темите за
същността на икономиката на спорта, икономиката на спорта в Европа и микроикономиката и
макроикономиката на спорта.
В Глава 5 „Спортна индустрия“ се разглеждат проблемите за същността на спортната
индустрия, основните елементи на спортната индустрия и правното регулиране на спортната
индустрия.
В Глава 6 „Спорт и финанси“ се осветляват въпросите за финансовото управление на
спортното предприятие (организация), счетоводното управление на спортното предприятие
(организация) и спонсорството в сферата на спорта.
В Глава 7 „Спорт и маркетинг“ последователно се анализират темите за същността на
маркетинга, спецификата на спортния маркетинг, рекламата и спорта и репутацията и спорта.
В Глава 8 „Спорт и управленско решение“ се третират въпросите за процесуалността на
управленското решение, моделите на управленското решение, управленското решение в спорта
и управленското решение, сигурността и спорта.
Авторът прави заключението, че спортът е една от малкото области в които Република
България е запазила донякъде конкурентоспособността си, след горнилото на 27-годишния
преход. Един от главните изводи е, че спортът е тясно свързан с бъдещите успехи в развитието
на българското общество. 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.
В публикацията се защитава тезата, че спортът е част, макар и още много малка, от
българската икономика. Щом е така, то българският спортен сектор се нуждае от добре
подготвени специалисти и професионално управление. Специалистите, които работят в сектора
на спорта трябва да се научат да реализират печалби и то значителни. Именно затова авторът се
е потрудил да напише монографията „Икономика на спорта“ – тя е неговият скромен принос в
указаната посока на развитие.
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3. Цанов, Иван. Синергетичен модел на управленското решение. Второ преработено и
допълнено издание. София, БАК, 2015, 209 с.
ISBN 978-619-90235-2-5
Научни рецензенти: проф. д-р Александър Гънгов, доц. д-р Емилия Алексиева, доц. д-р
Константин Колев.
РЕЗЮМЕ
Монографията „Синергетичен модел на управленското решение“ е първа по рода си в
България. В нея е описан, интерпретиран и апробиран синергетичен модел на управленското
решение (СМУР) с най-важните му два компоненти – лице вземащо управленско решение
(ЛВУР) и синергетична среда на управленското решение.
Монографията се състои от предговор към първото издание, предговор към второто
издание, седем глави, заключение, библиография и приложения. Основният обем на труда е
структуриран в две части.
Първа част „Въведение в синергетичния модел на управленското решение“ обхваща
първа, втора, трета и четвърта глава. Първа глава е озаглавена „Основни икономически теории и
управленско решение“. Втора глава се казва „Класически модели на управленското решение“.
Трета глава е под надслов „Дискусионни проблеми и новости при изследване на управленското
решение“. Четвърта глава се занимава с „Фундаменти на синергетиката“.
Втора част „Същност на синергетичния модел на управленското решение“ се състои от
пета, шеста и седма глава. Пета глава е посветена на „Основи на синергетичния модел на
управленското решение“. Шеста глава разглежда „Основни елементи на синергетичния модел
на управленското решение“. Седма глава е наименувана „Апробация на синергетичния модел на
управленското решение“.
В началото на произведението се разглеждат икономическите теории на западния свят от
основния поток (мейнстрийм). От анализа става ясно, че универсална и общоприета
икономическа теория на практика не съществува. Изследвани са и релациите на класическите
икономически теории и управленското решение.
Показани са приликите и разликите на СМУР спрямо класическите модели на
управленското решение (УР), както и отношението на тези модели спрямо синергетиката.
Установява се, че не съществува универсален и общоприет модел на управленското решение.
Не е отминат въпросът за фундаментите на синергетиката, тъй като в противен случай се
поема риска СМУР да не може да бъде адекватно разбран и интерпретиран. Демонстрира се, че
синергетиката притежава значителен методологичен, епистемологичен, праксеологичен и
евристичен потенциал, който може и трябва да бъде използван за създаване на нови теоретични
модели на управленското решение, един от които се явява СМУР.
СМУР е описан, разтълкуван и интерпретиран посредством два основни елементи: лице
вземащо управленско решение и среда на управленското решение.
Показано е, че факторите, които влияят върху ЛВУР при вземане на УР и са част от
СМУР, са три: бифуркацията на УР (акт на вземане на УР); личностни характеристики на ЛВУР
(интелект, темперамент, мотивация и склонност към риск); възприемане на управленската
ситуация от ЛВУР.
Разкрита е синергетичната среда, която обгражда управленското решение, като тя е
описана с четирите ѝ основни характеристики: равнопоставеност на реда и хаоса; редуване на
процесите на йерархизация и на дейерархизация; наличие на социален подбор и на социален
супер подбор; действие на параметрите на порядъка и на управляващите параметри.
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Накрая са извършени три отделни апробации на СМУР с различни изследователски
методи. Апробацията в своята съвкупност не потвърждава теоретичните допускания на СМУР.
Най-същественият извод, който авторът прави е, че се налага включването на друг тип
изследователски методи при последваща(и) апробация(и) на СМУР, които се планират за в
бъдеще.
В резултат на експерименталната проверка вероятно ще се наложи преразглеждането и
на някои теоретични елементи на СМУР.
II. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
4. Цанов, Иван. Корпоративна социална отговорност: Учебно помагало. София, БАК, 2016,
126 с.
ISBN 978-619-90235-5-6
Научни рецензенти: доц. д-р Жан Виденов, доц. д-р Константин Колев, д-р Теодор Дечев.
РЕЗЮМЕ
В учебното помагало „Корпоративна социална отговорност“ са представени и
интерпретирани фундаментите на корпоративната социална отговорност (КСО). В системна и
компактна форма са изложени историческото развитие на КСО (Тема 1), елементите на КСО
(Тема 2), моделите за КСО (Тема 3), стандартите, инициативите и нормативните актове имащи
отношение към КСО (Тема 4), дейностите за изграждане на КСО (Тема 5), добрите практики по
КСО (Тема 6).
Учебното помагало е предназначено за студентите, които се обучават в „Европейско
висше училище по икономика и мениджмънт“ – Пловдив. То може да се използва и като
наръчник от широк кръг читатели, които се интересуват от актуалната и предизвикващата голям
интерес проблематика на корпоративната социална отговорност.
Учебното помагало „Корпоративна социална отговорност“ си поставя за своя главна цел
запознаването на студентите с най-важните елементи и характеристики на корпоративната
социална отговорност, които биха могли да им бъдат полезни в тяхната бъдеща професионална
дейност като бизнесмени и корпоративни служители.
Авторът се спира върху най-важното и най-същественото относно корпоративната
социална отговорност, като произведението трябва да бъде разглеждано като необходимия
минимум от теоретични знания, който впоследствие всеки трябва да надгражда, усъвършенства
и апробира в практиката.
Специфична трудност на корпоративната социална отговорност при нейното разбиране и
изучаване е, че тя е повсеместно разпространена и представлява стандарти за корпоративно
поведение в най-развитите части на света, но много често нейните стандарти не са формулирани
в писмен вид под формата на закони, правилници или инструкции, а са под формата на
неписани (подразбиращи се) правила в значителна степен обусловени от особеностите на
местната бизнес култура и бизнес манталитет.
Тъй като формата на труда съзнателно е избрана да бъде учебно помагало, а не учебник,
или монография, то в него широко са представени знания, които относително лесно могат да
бъдат разбрани, усвоени и приложени в корпоративната практика.
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5. Петров, Алексей, Иван Цанов. Управленско решение и екип: Учебно помагало.
Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015, 158 с.
ISBN 978-619-202-041-5
Научни рецензенти: проф. д-р Иван Иванов, проф. д-р Желка Генова.
РЕЗЮМЕ
Учебното помагало „Управленско решение и екип“ е предназначено за студентите от
бакалавърската и магистърската степен на обучение в Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ и е първо по рода си в България. В теоретичен план се разглеждат управленското
решение, екипът и функционирането му, екипното управленско решение, както и нови подходи
използвани при вземането на екипни управленски решения в контекста на активната
корпоративна сигурност, активното предприемачество и синергетичният подход.
Изданието може да се използва и като наръчник за работа, тъй като в него широко са
застъпени практически въпроси и са изяснени конкретни механизми и начини за вземане на
екипни управленски решения.
Учебното помагало може да бъде полезно и за преподаватели, докторанти, учени,
изследователи, мениджъри, специалисти и служители, които работят в сферата на стопанското
управление, както и за всеки, който се интересува от актуалната и значима проблематика на
екипната форма на работа и вземането на управленски решения в екип.
Трудът в композиционно отношение е структуриран в пет теми. Тема 1 е посветена на
управленското решение. Тема 2 се съсредоточава върху екипа. Тема 3 разглежда
функционирането на екипа. Тема 4 се занимава с екипното управленско решение. Тема 5
изяснява новите подходи при екипните управленски решения – концепцията Активна
корпоративна сигурност, активното предприемачество и синергетичният подход. В помощ на
читателя са разработени и въпросник за самопроверка на знанията с отговори на въпросника,
терминологичен речник, списък на теми за писмени разработки (есета, реферати и курсови
работи), библиография.
Иван Цанов е написал Тема 1. Управленско решение. В нея авторът се спира върху
въпросите за теориите и моделите за управленското решение, същността на управленското
решение и процесуалността на управленското решение.
6. Цанов, Иван. Международни бизнес преговори: Учебно помагало. София, БАК, 2015, 133
с.
ISBN 978-619-90235-4-9
Научни рецензенти: доц. д-р Емилия Алексиева, доц. д-р Константин Колев.
РЕЗЮМЕ
В учебното помагало „Международни бизнес преговори“ се разглеждат теоретичните
основи и практическите приложения на международните бизнес преговори. Представени са
историческото развитие и общата характеристика на международните бизнес преговори, както и
факторите, които влияят върху тях – бизнес комуникации, индивидуални и национални стилове
за водене на преговори. Изяснени са основните етапи през които преминават международните
бизнес преговори – подготовка, провеждане и завършване.
Учебното помагало е предназначено за студентите, които се обучават в бакалавърска и
магистърска степен на „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“ – Пловдив.
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То може да се използва и като наръчник от широк кръг читатели, които се интересуват от
актуалната и значима проблематика на международните бизнес преговори.
Учебното помагало се изгражда върху два основополагащи фундамента.
Първият фундамент обхваща същината на международните бизнес преговори и може да
се дефинира като търсене отговор на въпроса „какво представляват международните бизнес
преговори“, т.е. това е преди всичко тяхната теория.
Вторият фундамент се изгражда около процеса на протичане на международните бизнес
преговори и може да се наименува като изследване на проблема „как се реализират
международните бизнес преговори в трите им основни етапи – подготовка, провеждане и
завършване“, т.е. това е най-вече тяхната практика.
В съдържателен план трудът е изграден от предговор, пет теми, послеслов,
библиография, въпросник за самопроверка на знанията с отговори на въпросите,
терминологичен речник, списък на теми за писмени разработки и тест за самооценка на
уменията за водене на преговори.
Петте теми обхващат теоретичните и практическите основи на международните бизнес
преговори и са озаглавени както следва: Тема 1. Обща характеристика на международните
бизнес преговори; Тема 2. Фактори влияещи върху международните бизнес преговори; Тема 3.
Подготовка на международни бизнес преговори; Тема 4. Провеждане на международни бизнес
преговори; Тема 5. Завършване на международни бизнес преговори.
ІІІ. СТАТИИ
7. Цанов, Иван. Верификацията в икономическата теория (с. 74-89). – В: Сп. „Панорама на
труда“, бр. 5-6, 2016.
ISSN 1312-305X
Редакционна колегия: доц. Георги Евгениев – главен редактор, чл.-кор. проф. д.с.н. Димитър
Димитров, проф. д-р Катя Владимирова, проф. д-р Маргарита Атанасова, доц. д-р Кольо Колев,
доц. д-р Григор Димитров, Николай Николов.
РЕЗЮМЕ
В статията авторът търси отговорите на три фундаментални въпроси свързани с
верификацията в икономическата теория, като дава своята интерпретация за тях: 1. Що е
верификация?; Що е икономическа теория?; 3. Имат ли право теоретиците на икономиката да
анализират и интерпретират верификацията на икономиката?
Авторът заключава, че не съществува универсален подход за проверка на
икономическото знание. Няма обаче как истината да бъде постигната ако научното познание не
бъде подложено на верификационна проверка. Като краен резултат се установява, че
верификацията е (трябва да бъде) задължителен и неотменим атрибут на икономическата
теория.
8. 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
Редакционна колегия: проф. д.ик.н. Иван Коцев, проф. д-р Мариана Михайлова, проф. д-р
Желка Генова, доц. д-р Цветан Коцев.
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РЕЗЮМЕ
досега.

Разгледани са зараждането на икономиката на спорта и нейното последващо развитие

Изяснени са въпросите за научните публикации, основните тематични полета за научни
изследвания и институционалното развитие на икономиката на спорта в България, както и в
световно измерение.
Аргументирано е правото й на съществуване като самостоятелна научна дисциплина.
Анализирани са приликите и разликите между САЩ и Европа в тази област.
Икономиката на спорта в Европа и в България е интерпретирана във връзка с т.нар.
Вилнюска дефиниция на спорта.
9. Цанов, Иван. 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
Редакционна колегия: проф. д.ик.н. Иван Коцев, проф. д-р Мариана Михайлова, проф. д-р
Желка Генова, доц. д-р Цветан Коцев, доц. д-р Йорданка Любецка.
РЕЗЮМЕ
В статията „Икономическа конфликтология и икономически конфликт“ са разгледани и
са интерпретирани икономическата конфликтология и икономическия конфликт.
Представени са най-важните характеристики на развитието на икономическата
конфликтология в диахронен аспект. Дефинирани са нейният обект и предмет.
Посочени са изследователите с голям принос в тази сфера на Запад, в Русия и в България.
Авторът защитава тезата, че в България икономическата конфликтология отскоро прави
началните си стъпки, а вече могат да се отчетат и първите обнадеждаващи успехи.
Икономическият конфликт е анализиран през погледа на основните икономически
теории – класическа, марксистка, маржиналистка, кейнсианска и монетарна.
Посочени са три възможни сценария за бъдещото развитие на икономическата
конфликтология. Донякъде условно, трите сценарии могат да бъдат наречени оптимистичен,
реалистичен и песимистичен.
10. 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
Редакционна колегия: проф. д.ик.н. Иван Коцев, проф. д-р Мариана Михайлова, проф. д-р
Желка Генова, доц. д-р Цветан Коцев, доц. д-р Йорданка Любецка.
РЕЗЮМЕ
В статията „Фундаменти на синергетиката“ се разглеждат и интерпретират основите на
синергетиката – бурно развиваща се междудисциплинна наука за колективните статични и
динамични явления и процеси в затворените и отворените многокомпонентни системи с
кооперативно взаимодействие между елементите на системата.
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Изложението последователно се спира върху синергетиката, социалната синергетика,
синергетичната икономика и синергетичната парадигма.
От философска и методологична гледна точка синергетиката е най-съвременен
междудисциплинен научен подход, който би могъл да реши немалка част от проблемите,
свързани със съвременното научно познание и с преодоляването на кризата на идентичността, в
която е изпаднала съвременната наука. За да може синергетиката да изпълни големите
очаквания към нея, трябва да бъдат изпълнени две главни условия. Първо, тя да бъде
транслирана на разбираем език за учените и изследователите, и то в конкретните научни
области и дисциплини. Второ, да слезе на позициите на конкретните науки, които практически
да използват нейната технология на универсалиите.
Авторът защитава тезата, че синергетиката може да тласне силно напред теорията и
практиката на управленските, икономическите и поведенските науки. Той е убеден и във
способността на синергетичното научно направление да открива удивителни и невиждани
досега възможности за изучаване, предотвратяване, неутрализиране и управление на
конфликтите, кризите и катастрофите, които в началото на ХХІ век се превърнаха в тривиално
ежедневие.
Създателят на публикацията заключава, че синергетиката притежава огромен
методологичен, епистемологичен, праксеологичен и евристичен потенциал.
ІV. ДОКЛАДИ
11. 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 978-619-202-037-8
Съставители: доц. д-р Теофана Димитрова, доц. д-р Велин Станев, гл. ас. д-р Таня Янкова, доц.
д-р Драгомир Генов.
РЕЗЮМЕ
В доклада „Управленско решение и сигурност“ се засягат въпросите на управленското
решение, сигурността, управленското решение в контекста на активната корпоративна
сигурност и синергетичната релация управленско решение – сигурност.
В публикацията се развива и аргументира идеята, че релациите и взаимопреходите между
управленското решение и сигурността представляват интерес не само за науката, но и за
обществената практика.
В обсега на двата феномена наред с традиционните концепции и подходи започват да се
апробират и модерни такива. Сред тях са концепцията за активна корпоративна сигурност и
синергетичният подход, които са подробно анализирани в произведението.
Авторът е на мнение, че е само въпрос на време активната корпоративна сигурност и
синергетиката да тласнат напред и да развият теорията и практиката на управленското решение
в сферата на сигурността.
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