До
Ректора на
Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
проф. дфн Анастас Герджиков
София
На Ваша Заповед № РД 38-96/07.02.2022
Относно: Становище
за научните трудове и учебно-педагогическата дейност, представени за
участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област
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Академична длъжност „професор”
Научна степен ”доктор по икономика”
GSM 0886 102366
e-mail: tgeorgieva@ibsedu.bg
Рецензията е съставена в съответствие с изискванията на Глава трета, Раздел III
от ЗРАСРБ – Условия и ред за заемане на академичната длъжност „доцент”, и
Правилника за приложение на Закона.

І. Кратка информация за кандидата в конкурса
Иван Илчев Ангелов е роден през 1978 г. Средното си образование завършва в I
Английска езикова гимназия в гр. София. Придобива ОКС „магистър“ в СУ,
Стопански факултет. Дипломира се като Магистър по Стратегическо управление.
Научните интереси и изследователската работа на Иван Ангелов са в сферата на
индустриална клъстеризация и иновации, иновационен потенциал на фирмено
равнище, стратегическо управление и лидерство. Придобива професионален опит
като финансов експерт и финансов съветник в различни бизнес организации.
Координатор е на проект към Технически университет, София. Започва работа в
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Стопански факултет на СУ през м. март 2020 г. като асистент, а от м. ноември
същата година е главен асистент към катедра Стопанско управление.
Иван Ангелов започва преподавателска работа като учител по английски език в
периода 1999-2002 г. През 1997 и 1998 е преводач на свободна практика по
английски и немски език.
Участвал е като лектор в академични конференции в България, в това число
международна научна конференция “Environmental, social and governance
challenges for recovery and resilience”, юбилейна международна научна
конференция „JUST and Smart Transitions“, XIX международна научна
конференция „Мениджмънт и инженеринг“, международна конференция
„Икономически и управленски предизвикателства и политики: пазарът и
държавата“, Национална клъстерна конференция 2019 „Иновации и клъстери за
икономика, основана на знанието“, „Dialogues without borders: Strategies of
Interpersonal and Intergroup Communication”, “Икономически и управленски
политики и предизвикателства – Към индустрия 4.0: Технология или идеология”.
Бил е консултант към Министерството на младежта и спорта в областта на
европейската интеграция и политиките в подкрепа на младежта.
Владее писмено и говоримо английски, руски и немски език.
Всички изложени факти и обстоятелства от професионалния профил и кариерното
развитие на кандидата като академичен преподавател, изследовател и експерт с
ясно изразени научни ориентири в различни организации имат пряко отношение
към развитието на професионалното направление и научната специалност на
конкурсната процедура. Те по безусловен начин потвърждават
правомерността на основанията за участие на кандидата в конкурса за
„доцент” в институцията, с която се намира в безсрочни трудови
правоотношения.
За целите на конкурса кандидатът представя изискуeмите документи и научна
продукция. Считам, че като цяло те са достатъчно подробни и прецизно
оформени, вярно отразяват настоящия професионално-академичен статус
на д-р Иван Ангелов и съответстват на изискванията за допустимост на
кандидати до конкурс за “доцент”, в съответствие със ЗРАСРБ и
ППЗРАСРБ. В рамките на предварителния етап от конкурсната процедура
не се установяват формални и административни нарушения и пропуски.

II. Покритие на нормативните изисквания за заемането на академичната
длъжност „доцент”
2.1. Придобита образователната и научна степен „доктор”
След проведено обучение в докторантска програма към Стопански факултет на
Софийски университет кандидатът успешно защитава дисертационен труд на
тема: “Участието в индустриални клъстери – фактор за повишаване на
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иновационната способност на организациите” и придобива образователната и
научна степен „доктор” в професионално направление 3.7 Администрация и
управление (Стопанско управление), с присъдена Диплома № СУ 2018-63.
На това основание приемам, че в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗРАСРБ и
чл. 53, ал. 1, т. 1 от ППЗРАСРБ, кандидатът е изпълнил това изискване за
заемането на академичната длъжност „доцент” на безсрочно трудово
правоотношение в Стопански факултет на Софийски университет.

2.2. Оценка на учебно-педагогическата дейност (работа със студенти и
докторанти)
Като академично лице д-р Иван Ангелов изпълнява достатъчна по обем учебнопреподавателска /аудиторна и извън аудиторна/ заетост в изпълнение на учебните
планове на висшето училище по обучителни университетски
курсове,
съответстващи тематично на обявения конкурс, в това число:
 Учебната 2017/2018 година – Стопанско управление, Икономика и
финанси, бакалаври: лекции на английски език по „Международен
мениджмънт“.
 Учебната 2018/2019 година – упражнения по „Основи на Управлението“;
лекции и упражнения по „Стратегическо управление“; упражнения по
„Управление на човешките ресурси“; лекции и упражнения на английски
език по „Стратегическо управление“; лекции и упражнения по
„Международни бизнес стратегии“; лекции и упражнения по
„Международни бизнес стратегии“; лекции на английски език по
„Международен мениджмънт“.
 Учебната 2019/2020 година – упражнения по „Основи на Управлението“;
лекции и упражнения по „Стратегическо управление“; упражнения по
„Управление на човешките ресурси“; лекции и упражнения на английски
език по „Стратегическо управление“; лекции и упражнения по
„Международни бизнес стратегии“; лекции и упражнения на английски
език по „Международни бизнес стратегии“; лекции на английски език по
„Международен мениджмънт“; лекции и упражнения на английски език по
„Основи на управлението“; лекции по „Писане на магистърска теза“.
 Учебната 2020/2021 година – упражнения по „Основи на Управлението“;
лекции и упражнения по „Стратегическо управление“; лекции и
упражнения на английски език по „Стратегическо управление“; лекции и
упражнения по „Международни бизнес стратегии“; лекции и упражнения
на английски език по „Международни бизнес стратегии“; лекции на
английски език по „Международен мениджмънт“; лекции и упражнения на
английски език по „Основи на управлението“; лекции по „Писане на
магистърска теза“.
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 Учебната 2021/2022 година – лекции и упражнения по „Стратегическо
управление“; и упражнения на английски език по „Стратегическо
управление“; лекции и упражнения по „Международни бизнес стратегии“;
лекции и упражнения на английски език по „Международни бизнес
стратегии“; лекции на английски език по „Международен мениджмънт“;
лекции и упражнения на английски език по „Основи на управлението“;
лекции по „Писане на магистърска теза“; лекции по „Управление на
инвестиционен портфейл“.
Д-р Ангелов е научен ръководител в Софийски университет на десет дипломанти
по теми, свързани със стратегическото управление, лидерството, аутсорсинга,
глобализацията и други.
Обобщаващата ми оценка е, че по придобит професионален опит, степен на
подготвеност и равнище на академична компетентност, по реализиран
обем, структура и качество на учебно-преподавателската и педагогическа
дейност, кандидатурата на д-р Иван Ангелов напълно съответства на
изискванията на чл. 24, ал. 4 и чл. 27, ал. 4, т. 1 от ЗРАСРБ и чл. 53, ал. 1 и
чл. 57а, ал. 2, т. 1 на ППЗРАСРБ.

2.3. Представяне на публикуван монографичен труд или равностойни
публикации в специализирани научни издания
Д-р Иван Ангелов участва в конкурса с монография на тема „Индустриална
клъстеризация и иновации. Теория и практика.“ От съдържателна гледна точка
приносен характер имат следните постижения на автора:
В първа част на хабилитационния труд авторът представя цялостен анализ на
развитието на иновациите и възникването на регионалните иновационни системи.
Анализирани са връзките между иновационната способност на организациите
като част от клъстерни формирования. Обоснована е авторска концепция за
структурата на иновационната среда, мястото и ролята на индустриалните
клъстери. Показани са два изследователски модела, включващи основните
характеристики на иновационната способност на организациите.
Втора част на изследването е посветена на иновационния мениджмънт и негови
специфични особености като част от практиката на различни субекти. Анализът
се основава на резултатите от проведени дълбочинни интервюта с представители
на висшия мениджмънт. Основен акцент е поставен върху организационните
иновации, иновационната култура и стремежът на ръководителите към
осигуряване на условия, които подкрепят креативността, инициативността и
желанието за развитие у служителите. Казусите са изследвани в контекста на
нарастващата глобализация и влиянието на дигиталните технологии върху
иновационните процеси на фирмено равнище.
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На основание на депозирания хабилитационен труд считам, че д-р Иван
Ангелов изпълнява изискването на чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ и чл. 53, ал. 1,
т. 3 от ППЗРАСРБ.

2.4. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Научното творчество на кандидата за „доцент“ включва общо 21 заглавия
самостоятелно и в съавторство, разпределени в структурно отношение както
следва: 1 монография; 10 бр. научни статии и 10 бр. научни доклади.
Научните трудове са публикувани в специализирани издания с рецензенти и
докладвани на седем международни конференции, с което са станали обществено
достояние.
Тематичният проблемен кръг на научната продукция е свързан с научната
специалност на конкурса. Той е фокусиран върху изследването на широк кръг от
въпроси на теорията и практиката на научната, технологичната и иновационната
дейност. По-важните приносни моменти имащи теоретико-методологически,
методически и приложен характер са свързани със следното:
Първо, авторът отделя значително внимание на въпросите на стратегическото
управление, в това число в на основата на индустриалния клъстерен подход.
Изследвани са влиянието на фактори като социо-културна среда, големина на
организацията, бранш и сфера на дейност, очаквания и нагласи на ръководители
и на ръководени.
Второ, апробиран е модел и инструментариум за изследване на иновационната
способност в индустриален сектор „Информационни и комуникационни
технологии“; показана е работоспособността на модела/инструментариума.
Използването на модела създава възможности за сравнение на получените
резултати с други резултати, генерирани чрез тази методология. Постигнатият
етапен резултат създава предпоставки за развитие на модела за изследване на
иновационната способност в националната социо-културна среда в България.
Трето, авторът изследва задълбочено съвременните проблеми на управленската
практика и лидерството в контекста на фирмената конкурентоспособност.
Очертана е необходимостта от продължаващо обучение и повишаване на
компетенциите на управленските кадри, в това число е поставен акцент върху
ролята на стратегическия лидер като водещ ролеви модел.
Ефектите от натрупания от кандидата изследователски опит, познания, приносни
моменти и експертиза в тематичното направление са пряко свързани с
пренасянето им в учебно-преподавателската дейност, работата със студенти,
популяризирането на проблематиката в публичното пространство, вкл. чрез
активното участие в научно-практически конференции.
Общият анализ на представената научна продукция показва, че в нея присъства
разнообразие от научни и научно-приложни разработки и постижения, оценявани
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по съвкупност. В своето единство те обективно отразяват
изследователските способности и капацитет на кандидата, покривайки
изискванията на чл. 24 и 27 от ЗРАСРБ и чл. 53 и 57а от ППЗРАСРБ, което
ми дава основание да потвърдя заключението, че д-р Иван Ангелов е изпълнил
и това условие за заемането на академичната длъжност „доцент” по
професионално направление „Администрация и управление”.

III. Отразяване на научните публикации по конкурса в научната литература
От представената справка се установява, че общият брой на известните цитирания
възлиза на 16. Цитиранията и публичният интерес към изследователските
резултати на автора в професионално направление „Администрация и
управление” е оценка на колеги – преподаватели и изследователи, за
постиженията на кандидата за „доцент” в областта на академичните дейности. Те
са доказателство, че той е познат и уважаван специалист сред професионалните и
академичните среди.

Заключение
Запознаването с представените конкурсни материали и научни трудове, анализа
на тяхната значимост и приносни моменти са достатъчно основание да потвърдя
положителната оценка и да предложа д-р Иван Илчев Ангелов да бъде избран за
заемането на академичната длъжност „доцент” по професионално направление
3.7„Администрация и управление (Основи на управлението, Стратегическо
управление, Международен мениджмънт – на български и английски език)”,
област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки” в
Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, на
основание Глава трета, Раздел трети от Закона за развитие на академичния състав
в Р. България и Правилника за приложение на Закона.
София, 11.02.2022 г.

Изготвил рецензията:

signed by
Teodora Digitally
Teodora Marinova
Marinova Georgieva
Date: 2022.03.11
Georgieva 21:28:24 +02'00'

Проф. д-р Теодора Георгиева
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