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                                         Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д-р Анастасия Миланова Бънкова, 

член на научно жури в конкурс за заеманe на академичната длъжност 

“доцент” по научно направление 3.7. Администрация и управление 

(основи на управлението, стратегическо управление, международен 

мениджмънт – на български и английски език), към Стопански 

факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, обявен в 

ДВ, бр.103 от 10.12.2021 г.  (журито е назначено със заповед на 

Ректора РД 38-96, 7.2.2022 г. ) 

 

 

 

В конкурса участва един кандидат – д-р Иван Илчев Ангелов. 

 

Спазени са формалните законови изисквания при 

кандидатстването в конкурса, представени са необходимите документи 

и публикации. 

 

І. Обща оценка на кандидата. 

   Познавам кандидата Иван Илчев Ангелов като студент, като 

докторант (чиито научен ръководител бях) и като колега във факултета. 

Иван Ангелов е интелигентен и амбициозен колега, с вкус към новото. 

Той беше един от малкото докторанти, които завършиха дисертацията 

си в предвидения тригодишен срок, което говори в полза на 

способността му да се мобилизира и преследва цели.  Изследванията, 

които провежда, го характеризират като креативен изследовател. 

  Иван Ангелов е завършил Първа гимназия с преподаване на 

английски език в София. Той отдавна преподава цялостни курсове на 

английски език. Ето защо той отговаря напълно на изискването, 

поставено в конкурса за водене на занятия на английски език. 

ІІ. Оценка на научните и научно-приложните резултати и приноси 

на кандидата. 

   В конкурса кандидатът участва със следната научна и приложна 

продукция:  
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Кратки обобщени данни, съгласно представените материали от 

кандидата: 

Хабилитационен труд, 

монография: 

Докторска дисертация: 

 

 

 

Книга въз основа на 

дисертацията: 

1 книга 

 

 „Участието в индустриални клъстери – 

фактор за повишаване на 

иновационната способност на 

организациите“, 2018 

 
 

1 книга 

Статии и доклади в 

реферирани и 

индексирани издания: 

 

Статии и доклади в 

нереферирани, но 

рецензирани издания: 

 

Публикувана глава в 

колективна 

монография:  

2 публикации 

 

 

 

6 публикации, 1 в съавторство (в списъка с 

всички публикации – 10 бр.) 

 

 

(1 глава в съавторство) 

Представен списък с 

публикации за участие 

в конкурса, които са 

рецензирани:  

- 10 на брой (1 брой от публикациите са в 

съавторство), включително  

     - хабилитационен труд; 

      - книга въз основа на дисертацията;  

      - 8 статии и доклади (2 броя в 

реферирани и индексирани издания и 6 броя 

– в издания с научна редакция). 

Представена е и глава от колективна 

монография в съавторство. 

Акценти: - управление;  

- иновации и иновационна способност 

на организациите; 

- клъстери;  

- организационни стратегии; 
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- методологически проблеми на 

изследванията и преподаването. 

Цитати и рецензии:  2 публикации –  с 4 цитата от представените 

в конкурса,  

в пълния списък от публикации - 4 

публикации – с 10 цитата в рецензирани , но 

нереферирани и индексирани издания 

Участие в проекти: 

 

участие в 3 проекта на национално и 

общинско ниво, 

участие в университетски проекти. 

 

 Основните приноси на Иван Ангелов са както следва: 

 Научната продукция на Иван Ангелов има един основен център 

– иновациите в съвременните организации. Това е важен за 

организациите проблем, който той разглежда подробно и от различни 

гледни точки. Иновационната способност на организациите присъства 

като отправна точка в почти всички негови публикации.  На теоретично 

ниво той разглежда същността на иновациите, дефинирането на 

понятието иновационна способност на организациите, разработва 

модели, разкриващи връзката й с разнообразни фактори от средата. 

Теоретичните обобщения и идеи проверява в изследвания на 

практиката в България, като винаги се опитва да я сравни със световни 

образци и да направи съответните изводи от това. 

Вторият акцент в изследователската дейност на Иван Ангелов 

това са клъстерите и по-специално - връзката между иновативността на 

организациите и включването им в клъстери. Специално са проведени 

изследвания в индустриален клъстер „Информационни и 

комуникационни технологии“, в клъстер „Мехатроника“ и др. В хода 

на проучванията са получени факти и са обосновани аргументи, чрез 

които се потвърждават и/или коригират известни теоретични модели и 

интерпретации за отношението между участието на организацията в 

индустриален клъстер и повишаването на нейния иновационен 

капацитет. 

На трето място се изследва връзката между стратегическото 

лидерство и иновационната способност на организациите, 

включително опосредствана от организационната култура. Особено 

място намира връзката между стратегическото лидерство и създаването 

на устойчиво конкурентно предимство на организациите (като тук 
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отношението му към иновационната способност на ръководените 

организации е силен и естествен акцент). За да аргументира тази връзка 

Ангелов разширява изследванията си към въпросите на ролята на 

стратегическия лидер, на функциите на този ръководител, на стила на 

работата му, а в практически план - на необходимостта от 

продължаващо обучение на  българските ръководители в посоката на 

стратегическото лидерство. Разработен е систематичен модел на 

необходими умения, качества и поведение, присъщи на иновативния 

стратегически ръководител.  

Иван Ангелов изследва също така културните ценности, които 

лежат в основата на модерната организационна култура и подкрепят 

иновацията и връзката им с ефективното управление на организациите. 

Иван Ангелов систематизира теорията по всеки от изследваните 

от него въпроси, извежда теоретични модели и избира онези, които ще 

лежат в основата на провежданите от него изследвания. Той избира, 

адаптира, разработва изследователски инструменти, които не само 

използва за приложни изследвания, но и ги представя по начин, който 

позволява да се ползват за по-нататъшни изследвания от него самия или 

от други изследователи, с което създава знание по важни за 

организациите проблеми и условия за неговото развитие. 

Наред със споменатите по-горе основни интереси в 

изследванията му, Иван Ангелов обобщава и споделя в статия опита си 

по прилагането на разнообразни количествени и качествени 

изследователски методи в работата си. Той очертава проблемите, с 

които е свързано прилагането им и възприемането на резултатите, 

условията, при които се налага използването на едни или друг метод, 

техните силни и слаби страни. 

Изследванията на Иван Ангелов се използват от него в 

преподавателската му дейност. 

     Изцяло приемам формулировката на приносите от кандидата, 

изложени в съответната справка.  

   Кандидатът е представил необходимия по обем и качество 

научна продукция за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност.  

ІІІ. Оценка на доказателствата за преподавателската дейност на 

кандидатката. 

   Кандидатът има редовно преизпълнение на преподавателската 

заетост. Преподава като лектор (в повечето и като титуляр) и асистент 
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в задължителните бакалавърски дисциплини по основи на 

управлението (на английски език) и в избирателната дисциплина за 

специалност „Икономика и финанси“ – международен мениджмънт, 

като лектор и асистент в магистърските програми в задължителните 

курсове по стратегическо управление и писане на магистърска теза, в 

задължително-избираемата дисциплина международни бизнес 

стратегии (някои от посочените дисциплини са също избираеми за 

програми, в които не спадат към посочените преди това групи). 

Курсовете по стратегическо управление и международни бизнес 

стратегии се водят както на български, така и на английски език. 

  Кандидатът има вкус към съвременните преподавателски 

практики, използва креативно новите информационни технологии, 

осъществява активна връзка с бизнес-практиката. Той е разработил 

електронно съдържание за водените от него курсове. 

            Той работи активно със студентите – ръководи дипломни 

работи.  

            Иван Ангелов взе и продължава да взима участие в създаването 

и акредитирането на новата специалност в ОКС „Бакалавър“ 

(Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език) 

- Accounting, Finance and Digital Applications). Тази програма е 

акредитирана от Международната професионална организация "The 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales" и на тази основа 

предлага международно признат сертификат: Certificate in Finance, 

Accounting and Business (CFAB). 

             Иван Ангелов администрира магистърската програма по 

стратегическо управление. 

             Иван Ангелов участва в международни инициативи, в които 

споделя своя преподавателски опит, работи за засилване на връзките на 

факултета в международен план. 

             Представена е подробна справка, изисквана от закона, за 

преподавателската дейност на кандидата . 

VІ. Критични бележки и препоръки.  

            Към Иван Ангелов имам следните препоръки относно бъдещата 

му работа: 

1. Тъй като, както се вижда, Иван Ангелов е специализиран в 

преподавателската си работа по въпросите на управлението на 

организациите, стратегическото управление, международните бизнес 

стратегии, то в бъдеще би било добре да се опита да проведе повече 
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изследвания, които да обхващат тази проблематика цялостно и 

пълноценно. Това изисква да обърне по-голямо внимание в 

изследователската си работа на системната теория в управлението, на 

тъй наречения „генерален мениджмънт“ (General Management). 

Всъщност дори изследваното от него стратегическо лидерство е в 

посоката на формирането на тъй наречения мениджър-генералист и 

това трябва да се интегрира в цялостното знание за управлението.  

 

2. Би било добре да обърне повече внимание на управленските методи – 

нещо, което като че ли не е много модерно в изследванията у нас. Все 

пак знанието за управлението се формира около отговора на въпроса 

„как“ да се справяме с проблемите, методите за справяне с проблемите. 

Това нещо е по-трудно за изследване и затова незаслужено се 

пренебрегва и подценява. За да обогати учебните дисциплини, които 

преподава, е добре да се заеме с методите на управление, условията при 

които е препоръчително да се прилагат, да проследи развитието им и 

необходимостта от адаптацията им към разнообразни  условия.  

 

            Горните препоръки правя, не защото засега виждам проблем в 

работата на Иван Ангелов (преди всичко той не е имал време да 

направи такива изследвания), а защото ми се иска и в бъдеще 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ да бъде водещ в 

областта на управленската наука у нас, а защо не - и не само у нас.   

  

             В същото време е добре да продължи да развива въпроса за 

иновационната способност на организациите като обогатява 

изследванията си в различни индустрии и видове организации. 

 

 Препоръчвам също така в бъдеще да се отнася с по-голяма 

прецизност при документалното си представяне. 

   

           Тези препоръки не омаловажават направеното от кандидата до 

сега. 

 

Заключение. 

Като имам предвид посоченото по-горе, аз препоръчвам на 

Научното жури да предложи на Факултетния съвет да вземе решение в 

полза на назначаването на д-р Иван Илчев Ангелов на академичната 

позиция „доцент“ по професионално направление 3.7. Администрация 

и управление (Основи на управлението, стратегическо управление, 
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международен мениджмънт – на български и английски език), по 

конкурс на Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. 

 

                                                                 Член на журито:  

    .      /проф. д-р Анастасия Бънкова/ 

 10 март 2022 г.  

София 
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