
СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Тодор Ялъмов 

Катедра „Стопанско управление“, СУ „Св. Климент Охридски“ 

ПН 3.7. Администрация и управление 

 

Относно: Провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

професионално направление 3.7. Администрация и управление (Основи на 

управлението, Стратегическо управление, Международен мениджмънт – на български 

и английски език), обявен в ДВ 103 от 10.12.2021 г.  

Основание: Заповед РД 38-96/07.02.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ 

  

1. Информация за кандидатите в конкурса  

 

Единствен кандидат в конкурса е д-р Иван Илчев Ангелов, главен асистент в катедра 

„Стопанско управление“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Той е представил пълен 

набор от изискваните документи. Отговаря на условията, посочени в Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, Правилника за неговото 

прилагане, както и на Правилника за условията и реда на за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Съгласно 

предоставените справки минималните изисквания са изпълнени.  

Д-р Иван Ангелов  е завършил средното си образование в Първа английска езикова 

гимназия в София през 1997 г. Веднага започва висшето си образование по 

„Стопанско управление“ в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където 

се дипломира като бакалавър през 2001 г. Още като ученик започва работа в сферата 

на икономиката като финансов експерт, а като студент работи във външнотърговска 

фирма. Участва активно в организирания живот на факултета от началото на 

присъствието си в него и е един от основателите на бизнес-клуба. Има опит като 

предприемач, основал маркетингова агенция. В периода 2002 – 2004 г. е съветник на 

Министъра на младежта и спорта и работи в дирекция „Европейска интеграция и 

младежка политика“. След това има опит като координатор в Българския футболен 

съюз (2006-2010 г.), последван от опит в Научноизследователския сектор на 

Технически университет – София (2010-2014 г.).  

Завършва магистърска степен по Стопанско управление (програмата по Бизнес 

администрация - стратегическо управление) във факултета през 2008 г. и през 2018 г. 

защитава дисертация в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление с научен ръководител проф. д-р Анастасия Бънкова.  



Д-р Иван Ангелов има разнообразен опит в частния сектор финанси, външна търговия 

и маркетинг (включително като предприемач), публичния (държавната 

администрация), неправителствения сектор и образованието - средно (бил е учител 

по английски език в няколко училища) и висше (като хоноруван асистент от учебната 

2016/2017 г., а по-късно като асистент – от март месец 2019 г.).  

Практическият опит на д-р Ангелов е изключителен актив от гледна точка на 

преподаването на управленски дисциплини, защото лесно може да интегрира 

личния си опит в рамките на теоретичния материал. Важен детайл за отбелязване е 

неговият интерес към страните от Близкия Изток, предварителните му познанства и 

опит с различни бизнеси и бизнес-организации от тези страни, което е фактор за 

успеха му като преподавател в магистърската програма по бизнес администрация на 

английски език, в която имаме много студенти от този регион.  

Д-р Ангелов беше „признат изследовател R2” през 2019 г. по националната програма 

за подкрепа на млади учени и постдокторанти в рамките на Стопански факултет.  

 

2. Обща характеристика на научните публикации на кандидата и оценка на научните 

и научно-приложните приноси и значимостта им 

 

Пълният списък на публикациите на кандидата включва 15 заглавия, с 12 от които 

участва в настоящия конкурс. Три от тях са в процес на публикуване и са 

предоставени служебни бележки, удостоверяващи този факт. Доколкото е утвърдена 

практика при всички процедури (докторски дисертации и конкурси за заемане на 

академични длъжности) да се признават бележки преди реалното им излизане, 

както и факта, че периодично научната общност на факултета отказва да приемем 

допълнителни (по-строги изисквания) за научното израстване (степен и длъжност), 

нямам основания да не приема бележките за легитимно доказателство на 

съответните точки. 

В допълнение на това, едната бележка е за издание, видимо в Web of Science 

(Стратегии на образователната и научната политика), което ще гарантира вписване 

на д-р Ангелов като доцент в НАЦИД с две публикации в „целевите“ бази. Другите 

две са за издания на Стопански факултет от конференциите ни през 2020 г. и 2021 г.  

Справката за цитиранията включва 16 цитата на 6 публикации. Четири от цитатите 

(6,14,15,16) може и да не бъдат признати от НАЦИД (тъй като докладът няма ISBN), 

но пък те са демонстрация на това, че д-р Ангелов е забелязан и уважен от авторите 

на това значимо за политиката изследване. В този доклад са цитирани и други колеги 

от катедрата като проф. д.с.н. Цветан Давидков, проф. д.ик.н. Желю Владимиров, 

проф. д-р Десислава Йорданова, проф. д-р Анастасия Бънкова и доц. Теодор 

Атанасов.  

Но, дори и без тях с останалите 12 цитата д-р Ангелов надвишава минималните точки 

от цитирания (50). Разбира се, необходимо е д-р Ангелов да положи усилия за 



„маркетинг“ на научната си продукция, за да разшири аудиторията, на която влияе. 

В тази връзка съм формулирал някои препоръки в т.4. Така или иначе активната 

научноизследователска и публикационна дейност на д-р Ангелов е от три-четири 

години, така че не може да се очакват чудеса. Впрочем, в много колежи се привличат 

като професори/доценти хора от практиката, които имат докторат, но не са 

непременно с изследователска насоченост и дори имат по-ниска наукометрия от 

някои наши асистенти. 

Средното време за хабилитация след защита на дисертация намалява през 

последните години, за да отрази тенденциите в англосаксонският свят, където 

„дългосрочните“ позиции са за доценти (associate) и професори (full professors) само. 

Асистентските позиции масово се заемат на срочен договор от докторанти или пост-

докторанти. 

Д-р Ангелов работи (по негова формулировка) в следните области: основи на 

управлението (обща управленска проблематика – курсивът мой), стратегическо 

управление, международен мениджмънт, иновации и индустриална клъстеризация. 

Тези области донякъде отразяват институционалната необходимост (или поне 

очакване - у нас) да имаш публикации в областите, в които преподаваш и още повече 

– очакването как да структурираш „приносите“ си в режим на конкурс за 

хабилитация.  

За целите на становището трябва да кажа, че приемам, че има достатъчно 

реализирани „приноси“, които да допринесат за препоръката ми д-р Ангелов да бъде 

утвърден за доцент. Много по-легитимни и разбираеми ми изглеждат 

формулировките за научно-приложните приноси на д-р Ангелов, свързани с ново 

знание, факти, аргументи, анализи, изводи и анализи в полето на диренията му. 

Приемам разнообразните претенции за разработени обзори, както и пробирането на 

модела за изследване на иновационната способност на предприятието.  

От друга страна, имам известни съпротиви спрямо очакването за приноси с 

теоретичен характер на такъв етап от кариерата. Всъщност, подобно очакване липсва 

в стандартната кариерна пътека за получаване на длъжност доцент „на запад“. 

Обикновено се изисква да имаш способност да изследваш и публикуваш статии в 

добри списания и да преподаваш (добре). Масовите статии на „входно“ ниво не 

предполагат „теоретични приноси“, а генериране на „ново знание“ и „обяснение“ на 

феномени, които не могат да бъдат обяснени с досегашните модели. Обикновено 

„теоретичните приноси“ се припознават десетилетия по-късно (след като си станал 

доцент или професор) и то само за част от учените.  

Д-р Ангелов демонстрира, че може да планира и провежда богат спектър 

изследвания – количествени и качествени, да използва разнообразни статистически 

методи за анализ, да разработва казуси и да публикува в списания от „целевите“ 

бази. Умее да обобщава и концептуализира. Една от всестранно проверената 

хипотеза е, че средните нива на характеристиките на иновационната способност на 

фирмите, които участват в клъстери са по-високи спрямо останалите. Това, макар и 



очакван резултат, не е съвсем очевиден. В България съществуват разнообразни 

подозрения (и често в началото на тяхното изграждане – достатъчно легитимни 

факти), че клъстерите не са автентични съдружия на иновативни фирми (или поне с 

иновативна ориентация), а по-скоро търсещи рента коалиции. Въпреки че д-р 

Ангелов не прилага системен подход за проверка на хипотезата за „нормализация“ 

(сега спрямо преди 20-25 години) или за други промени във времето, но изводите му 

са научно и практически интересни.        

  

3. Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата 

Д-р Ангелов води лекции по „Международен мениджмънт“ (ОКС бакалавър), 

„Основи на управлението“ (ОКС бакалавър), „Международни бизнес стратегии“ (ОКС 

магистър), „Стратегическо управление“ (ОКС магистър), както и упражнения – по 

всички споменати дисциплини плюс „Управление на човешките ресурси“ (ОКС 

бакалавър). Винаги (от както е на щат в Стопански факултет) е имал пълна 

натовареност (и над нея). Ръководител е над 10 защитени магистърски тези и има 

още няколко в процес на работа.  

Практическият опит на д-р Ангелов, познанствата му с широк кръг специалисти от 

практиката у нас и в чужбина го правят атрактивен преподавател. Има опит с 

преподаване в кампуса на UCLAN (Университета на Централен Ланкашир) в Кипър по 

Еразъм обмените. 

Работя с д-р Ангелов в рамките на MBA програмата на английски език и той се 

проявява като кооперативен и умело балансиращ с културните различия на 

студентите. Отворен е за междупредметни връзки, както и за партньорство с колеги 

от други университети. На него може да се разчита. Д-р Ангелов пое много часове на 

колега, излязла в майчинство, което сериозно затруднява академичните му 

изследвания, но от друга страна много от нас сме минали точно по същия път. 

През настоящата академична година си партнира с проф. Венета Андонова от 

Университета Лос Андес в Богота, Колумбия за провеждането на курса 

„Международни бизнес стратегии“.  

 

4. Критични бележки и препоръки  

Гл. ас. д-р Иван Илчев Ангелов се е съобразил с „неформалните“ препоръки в 

научната общност на Стопански факултет да ориентира публикациите си към 

издания, които са видими в Web of Science или Scopus и въпреки, че има 

необходимите минимални точки от цитати, все още е далеч от това да бъде 

международно признат изследовател.  

Една от причините за това е, че едва 1/5 от публикациите му са на английски език, 

при това са в български издания. Една възможна стратегия е да преведе някои от 

публикациите си на английски език и да ги качи като допълнителни версии в 



ResearchGate.net и Academia.edu. Това би повишило шанса статиите му да бъдат 

прочетени и цитирани.  

Препоръчвам също на д-р Ангелов да разшири предмета и обектите си на изследване 

като включи страните от Близкия Изток. Скритото знание, което е натрупал 

общувайки с бизнеси и студенти от тези страни може лесно да се експлицира в 

статии, които биха били атрактивни за международни списания (вкл. такива, които 

публикуват обучителни казуси) и по-широка аудитория.    

 

5. Заключение 

Предоставените документи от гл. ас. д-р Иван Илчев Ангелов дават основание да се 

приеме, че кандидатът отговаря на минималните изисквания на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България, правилника за прилагането му и 

съответният вътрешен правилник на СУ „Св. Климент Охридски“. Стопански факултет 

не е приел (все още) допълнителни изисквания.   

Взимайки предвид всичко гореизложено мога да препоръчам убедено на 

уважаемото научно жури да предложи на Факултетния съвет на Стопанския факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“ да бъде утвърдена кандидатурата на гл. ас. д-р Иван 

Ангелов и той да заеме академичната длъжност „доцент“ по професионално 

направление 3.7. Администрация и управление.  

  

 

25.03.2022 г.  


