
С Т А Н О В И Щ Е 

от 

доц. д-р Теодор Стоянов Атанасов, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 

научна специалност 3.7 „Администрация и управление” 

 Относно: научните трудове на гл. ас. д-р Иван Илчев Ангелов, представени за 

участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално 

направление 3.7 „Администрация и управление“ (Основи на управлението, Стратегическо 

управление, Международен мениджмънт – на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 

103 от 10.12.2021 г. 

 Основание за становището: Заповед № РД – 38 – 96/ 07.02.2022 г.  на Ректора на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”.  

 1. Общи положения и биографични данни. 

 Главен асистент д-р Иван Илчев Ангелов е единствен кандидат в конкурса за заемане 

на академичната длъжност „доцент“ по направление 3.7 „Администрация и управление“ 

(Основи на управлението, Стратегическо управление, Международен мениджмънт – на 

български и английски език). Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Стопанско 

управление”  на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.       

 Гл. ас д-р Иван Илчев Ангелов е завършил Първа английска езикова гимназия в гр. 

София (1997 г.). Има придобита бакалавърска степен по „Стопанско управление“ от 

Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (2001 г.) и магистърска степен по 

„Стратегическо управление“ от същия университет (2008 г.). През 2018 г. защитава успешно 

дисертационен труд и придобива ОНС „Доктор“ по 3.7 „Администрация и управление (  

Стопанско управление) в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 Притежава разнообразен професионален опит: преподавател по английски език в 

системата на средното образование; финансов експерт и консултант в бизнес-организации; 

координатор на проект в Изследователския сектор на Техническия университет – София; 

съветник в Министерството на младежта и спорта.  През периода  март 2018 – февруари 

2019 година е хоноруван  преподавател и щатен асистент към катедра „Стопанско 

управление“ в Стопанския Факултет на СУ “Св. Климент Охридски“, а от 2019 година и 

понастоящем е главен асистент към същата катедра. 
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 2. Обща характеристика на трудовете на кандидата.    

 Гл. ас. д-р Иван Ангелов има общо 14 публикации, като за участие в конкурса са 

представени 11 от  тях. Тези публикации включват: две монографии (една от тях по темата 

на дисертацията за ОНС „Доктор“); две статии в списания, рецензирани в Web of Science; 

шест статии, от които една в съавторство в сборници от международни научни 

конференции; една глава (в съавторство) от колективна монографии. В приложената справка 

за цитирания за конкурса, кандидатът посочва общо 10 цитирания, основно в научни 

публикации в сборници от международни научни конференции. 

 Представените за участие в конкурса публикации не повтарят тези за придобиване 

на образователната и научна степен „Доктор”. С тези трудове кандидатът отговаря на 

минималните национални изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ за научна област „Социални, 

стопански и правни науки“ , ПН 3.7 „Администрация и управление“. 

 Научните трудове на кандидата могат да се групират в следните основни 

направления: 1/ Стратегическо лидерство (№№ 5, 6 - на английски ез., 8 - в съавторство); 2/ 

Иновационни способности на бизнес-организации (№№ 3, 7, 10, 11- на английски ез.); 3/ 

Индустриална клъстеризация (№№ 2, 4); 4/ Основи на управлението (№ 9). 

 От предоставените за участие в конкурса научни трудове е виден траен интерес към 

посочената по-горе проблематика,  приемственост и надграждане.    

 3. Основни научни и научно-приложни приноси.  

 Анализът на представените за рецензиране за конкурса научни трудове дава 

основание да се потвърдят заявените от кандидата научни и научно-приложни приноси.  

 Теоретичните приноси са в значими за теорията и практиката направления и могат 

да бъдат  систематизирани в следните насоки:  

 - В областта на стратегическото управление, иновациите и индустриалната 

клъстеризация – очертани и обосновани са специфики на изследвания в областта на 

стратегическото управление, индустриалния клъстерен подход, в т.ч. влияние на фактори 

като големина на организацията, сфера на дейност, социо-културна среда, очаквания и 

нагласи на ръководители и на ръководени; разработен е обзор на теории и концепции в 

областта на иновациите и индустриалната клъстеризация с фокус върху процесите на 

стратегическо управление; изведен е аналитичен модел, даващ основни елементи в 

описанието на иновациите като елемент на конкурентното предимство на организациите; 



3 

 

апробиран е частично модел и инструментариум за изследване на иновационната 

способност в индустриален сектор „Информационни и комуникационни технологии“. 

 В областта на стратегическото лидерство - разработен е анализ за връзката между 

стратегическото лидерство и иновационната способност на организациите; обосновано е 

изследването на иновационните културни ориентири на ефективното управление, както и 

задълбоченото познаване устойчивостта и динамиката на организационните ценности в 

международна среда; очертана е необходимостта от продължаващо обучение и повишаване 

на компетенциите на управленските кадри, в това число ролята на стратегическия лидер 

като водещ ролеви модел.  

 Приносите с практико-приложен характер се отнасят до: получени факти и направена 

аргументация, потвърждаваща или коригираща известни теоретични схеми и 

интерпретации за развитието на индустриалния клъстерен подход и повишаването на 

иновационната способност на организациите в контекста на цялостното организационно 

управление; получено е ново знание за ориентацията на стратегическите ръководители от 

бизнеса в България към конкретно управленско поведение, ориентирано към повишаване на 

иновационната способност на организациите; разработен е систематичен модел на 

необходими умения, качества и поведения, присъщи на иновативния стратегически 

ръководител; изводите от направените анализи в областта на индустриалния клъстерен 

подход, иновационната способност на организациите и стратегическото управление могат 

да се ползват като основа  на нови изследователски проекти и актуално знание в академични 

и други образователно-квалификационни курсове.  

 4. Преподавателска и друга дейност. 

 От предоставената справка по чл. 112 е видна активна преподавателска дейност на 

кандидата, включваща провеждането на лекции и воденето на упражнения на български и 

английски език в ОКС „бакалавър“ и ОКС “магистър по учебни дисциплини като „Основи 

на управлението“, „Стратегическо управление“, Международен мениджмънт“, 

„Международни бизнес-стратегии“ и „Управление на инвестиционен портфейл“.   

 Под негово научно ръководство през последните три години успешно са защитили 

дипломна работа 10 студенти в ОКС „магистър“. 

 Налице са три участия на кандидата в изследователски проекти, завършили с научни 

резултати.     
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 5. Критични бележки и препоръки. Нямам критични бележки, свързани с научната, 

публикационната  и педагогическа дейност на кандидата. Препоръката ми е, да насочи 

своята публикационна активност към реферирани и индексирани издания – Scopus и Web of 

Science. 

 6. Заключение. 

 Представените за участие в конкурса публикации на кандидата разкриват 

задълбочено познаване на проблемите, свързани със стратегическото управление и 

стратегическото лидерство,  международния мениджмънт, иновациите и индустриалната 

клъстеризация. Проведените от гл. ас. д-р Иван Ангелов научни изследвания  показват добър 

изследователски потенциал,  умения за обобщаване на резултатите и обосноваването на 

значими изводи. Изследванията са в значими за теорията и практиката области и получените 

резултати добавят стойност към съществуващото знание. Значителна част представените 

трудове имат пряко отношение към водените от кандидата учебни дисциплини. С тези 

публикации и с активната си научно-преподавателска дейност гл. ас. д-р Иван Ангелов се 

очертава като перспективен изследовател и преподавател. Всичко това ми дава основание 

да препоръчам на уважаемото научно жури да присъди на гл. ас. д-р Иван Илчев Ангелов 

длъжността „доцент” в професионално направление 3.7 „Администрация и управление“ 

(Основи на управлението, Стратегическо управление, Международен мениджмънт – на 

български и английски език).  

 

София, 16.03.2022 г.                                Член на научното жури: 

         /доц. д-р Теодор Атанасов/ 

         

 


