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СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от професор д.с.н. Цветан Първанов Давидков, член на 
научно жури в съответствие със Заповед № РД 38-
96/07.02.2022 на Ректора  на СУ „Свети Климент 

Охридски“ 
 

по конкурс за заемане на академичната 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, бр. 103 от 10.12.2021 г. 

 
1. Общи положения и биографични данни.  
 

Главен асистент д-р Иван 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” (Стопански факултет – СУ).  

Гл. ас. д-р Иван Ангелов е завършил Първа английска гимназия гр. 
София (1997 г.); бакалавърска (2001) и магистърска (2008) степен по 
Стопанско управление в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“. През 2018 г. защитава докторска степен; от 2019 г. заема 
академичната длъжност Главен асистент в катедра „Стопанско 
управление“ на Стопанския факултет. Д-р Ангелов води лекции и 
упражнения по следните дисциплини: Основи на управлението, 
Международни бизнес стратегии, Международен мениджмънт,  
Стратегическо управление, Управление на човешките ресурси, 
Управление на инвестиционен портфейл. Част от занятията са на 
английски език. Участва активно в развитието на международната 
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дейност на Стопанския факултет и затвърждаването на партньорства с 
чуждестранни университети, бизнес асоциации и организации от 
стопанския и нестопанския сектор. Д-р Ангелов е бил ръководител на 
над 15 магистърски тези (включително на английски език); участвал е в 
3 НИ проекта; бил е член на експертна група за акредитация към НАОА; 
изнасял е лекции в чуждестранни университети по програмата за 
преподавателска мобилност Еразъм+. 

Д-р Иван Ангелов има натрупан професионален и управленски опит 
в областта на финансите; участвал е активно в хармонизацията на 
българското и европейско законодателство в областта на допинг 
контрола, европейската интеграция, младежката политика и спорта. 
Владее английски, немски и руски език; ползва френски език на работно 
ниво. 

 
2. Общо описание на представените материали.  

Научните трудове, учебници и учебни помагала за участие в 
конкурса са общо 11, разпределени, както следва:  

• 2.1. Монография – хабилитационен труд – 1 бр. (№ 2 от списъка; 
самостоятелно авторство; обем: 140 страници);  

• 2.2. Монография – книга на базата на дисертационния труд – 1 бр. 
(№ 3 от списъка; самостоятелно авторство; обем: 134 страници); 

• 2.3. Статии в рецензирани и реферирани научни списания (web of 
science) – 2 бр. (№№ 4, 5 от списъка; самостоятелно авторство; 
общ обем: 33 страници);  

• 2.4. Статии в рецензирани научни списания – 2 бр. (№№ 9, 11 от 
списъка; самостоятелно авторство; общ обем: 18 страници);  

• 2.5. Публикувани статии и доклади от международни научни 
конференции – 4 бр. (№№ 6, 7, 8, 10 от списъка; 3 – 
самостоятелно авторство и 1 – съавторство; общ обем: 43 
страници);  

• 2.6. Публикувани глави от колективни монографии – 1 бр. (№ 12);  
съавторство; общ обем: 24 страници).  

 
Въз основа на представените документи и материали за участие в 

конкурса правя извода, че са налице необходимите документи и 
доказателства. От направената комплексна справка следва, че 
кандидатът отговаря на минималните изисквания към кандидатите за 
откриване на процедура за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ. 

Количествената характеристика на описаните текстове е начална 
заявка за успешно научно творчество. Авторът на това становище няма 
общи публикации с кандидата. Сравняването на текстовете на кандидата 
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за участие в конкурса за доцент с общия списък на публикациите дава 
основание да се твърди, че професионалната му дейност се 
характеризира с целенасоченост, последователност и траен интерес към 
визираната проблематика; в текстовете може да се открие 
приемственост и надграждане. 

 
 

3. Въз основа на общата характеристика на научноизследователската 
и научно-приложната дейност на кандидата, могат да се направят 
следните основни изводи. 
 

• Темите, които авторът разработва, са актуални.  
• Авторът се развива целенасочено в избрано от него направление (в 

съответствие с нуждите на академичната институция) – това може 
да се проследи въз основа на приемствеността между направеното 
в докторската дисертация, съпътстващите и последващите 
изследователски и авторски развития. 

• Създаденото от главен асистент д-р Иван Ангелов намира 
разнообразна реализация: за нуждите на преподаването / ученето 
в академична среда (вкл. методическа дейност); при външни 
обучения; в проектна, експертно-консултантска и публикационна 
дейности.  

• В текстовете кандидатът показва добра компетентност в сферата 
на управлението и в частност иновационния подход и 
стратегическото лидерство, въз основа на които интерпретира 
изворовия материал. Работата с изворите е компетентна, коректна, 
професионална. 

• Текстовете дават основание да се твърди, че авторът е с висока 
обща и професионална култура. Логиката на авторовите тези е 
добре защитена и може да бъде проследена. 

 

Нямам съмнения относно авторството на представените трудове. 
 

 
4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. Оценявам положително педагогическата подготовка и 
дейност на кандидата. Аргументи: 
 

• Главен асистент д-р Иван Ангелов има сериозен опит като 
академичен преподавател. 
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• Чете разнообразни (но устойчиви във времето) академични 

дисциплини. Тяхната насоченост и съдържание отговаря на 
представения по-горе научен профил, а така също на 
професионалното направление и научната специалност на 
конкурса. Кандидатът има пълно учебно натоварване.  

• Информацията от обратна връзка за неговата дейност въз основа 
на проучване на студентското обществено мнение в СУ показва, че 
студентите оценяват положително преподавателя д-р Иван 
Ангелов. 

 
5. Основни научни и научноприложни приноси.  

Приемам заявените от кандидата научни и научно-приложни 
приноси1. Анализът на рецензираните научни трудове дава основание да 
се обоснове  изводът, че приносите на кандидата са предимно в 
следните предметно-проблемни области: управление, стратегическо 
управление и лидерство, иновации и клъстеризация, международен 
мениджмънт, международни бизнес стратегии. 
 

Публикациите в сферата на управлението обхващат широк кръг от 
конкретни организационни, социално-психологически и др. явления. 
Резултатите могат да се оценят като систематично и комплексно 
разкриване на функционирането и значението на тези явления за по-
добро разбиране на организационната реалност и ефективно 
управление на организациите. Налице е както обобщение на 
съществуващо знание, така и нови данни и факти (въз основа на 
изследвания) с обоснована интерпретация. Резултатите съдържат 
потенциал за обосноваване на последващи изследователски проекти; 
разширяване и задълбочаване на съществуващото знание. Така 
описаните приноси са значими както за науката, така и за практиката. 
 
 

6. Критични бележки и препоръки.  
Написаното в тази рубрика следва да се възприема преди всичко 

като препоръки към бъдещата работа на кандидата. 
 

• Д-р Иван Ангелов ползва литературни източници на чужд език 
(предимно английски) – това се „разбира“ в текстовете му на 

 

1 Вж. „Авторска справка за научните приноси …“. 
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български език. Има възможност за подобряване на текстовете му 
от езикова и стилистична гледна точка. 

• Препоръчвам на колегата д-р Иван Ангелов да подготви и издаде 
учебно помагало (или учебник) за иновационния подход и 
клъстеризацията. Така постигнатите изследователски резултати ще 
намерят по-пълно приложение.  

• Д-р Иван Ангелов има потенциал да развива успешно 
направлението стратегическото лидерство (в разнообразни 
свързани контексти).  

 
7. Лични впечатления. Познавам главен асистент д-р Иван Ангелов 

като студент и колега от катедра „Стопанско управление“ (СтФ, 
СУ). Възприемам го като способен и целенасочен. Колегиален и 
отзивчив. Работоспособен. Полезен с разнообразните си усилия за 
СтФ и катедра „Стопанско управление“. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представените публикации на кандидата разкриват 
задълбочено познаване на проблемите, свързани с управлението, 
стратегическото управление и лидерство, международния мениджмънт и 
иновациите, както и методите за академично преподаване. Д-р Ангелов 
е провел самостоятелно и в сътрудничество с други изследователи 
достатъчен брой теоретични и емпирични проучвания, като показва 
високи умения за обобщаване на резултатите и обосноваването на 
значими изводи. Изследваните от него проблеми са сред водещите в 
съответните научни области и получените резултати добавят стойност 
към съществуващото знание. С представените публикации и с активната 
си научно-преподавателска дейност гл. ас. д-р Иван Ангелов се очертава 
като перспективен изследовател и преподавател. 

 
Въз основа на казаното може аргументирано да се твърди следното: 
главен асистент д-р Иван Ангелов отговаря на всички изисквания, 
предвидени в ЗРАСРБ и съответните правилници за заемане на 
академичната длъжност ДОЦЕНТ, а именно: 
 

А) Главен асистент д-р Иван Ангелов има придобита образователна 
и научна степен „доктор” от 2018 г.; 

Б) Заемал е академичната длъжност „асистент“/„главен асистент” 
не по-малко от 2 години;  

В) Има солиден опит като преподавател, вкл. методическа дейност; 
Г) Има разработен монографичен труд с необходимите научни 

достойнства и приноси и достатъчно други публикации (които не 
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повтарят представените за придобиване на образователната и научна 
степен "доктор") с доказано въздействие върху научното развитие и 
ясни приложения.   

Д) Кандидатът участва активно в проектна, публикационна и 
обществена дейност, насочени към професионалното развитие на 
различни общности. 
 

Това ми дава основание да препоръчам на членовете на 
уважаемото научно жури да подкрепят решение за присвояването на 
кандидата на академичната длъжност ДОЦЕНТ на СУ „Св. Климент 
Охридски“ по професионално направление 3.7 Администрация и 
управление (Основи на управлението, Стратегическо управление, 
Международен мениджмънт – на български и английски език). Аз ще 
гласувам с ДА. 

 
 

 
 
София, 20 март 2022 г.     Подпис: 
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