
СТ АНОВИЩЕ  

 

от проф. д-р Митко Атанасов Димитров 

от Институт за икономически изследвания при БАН 

 

член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 
„Професор”, обявен от  Бургаски Свободен Университет в Държавен 
вестник бр. 65 от 23.07.2013 г. по Област на висше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.8 
Икономика (Бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и 
иновациите) с единствен кандидат доц. д-р Милен Балтов. 
 

ОТНОСНО: преподавателската, научната, научно-приложната и 
професионално академичната дейност и продукция представена от 
участника в конкурса 

 

Конкурсът за заемане на научната длъжност „Професор” е обявен за 
нуждите на ЦИУН към Бургаски Свободен Университет. Единствен  
участник в него е доц. д-р Милен Иванов Балтов, доцент в същия 
университет. 

Милен Балтов е родена през 1969 г. През 1994 г. е завършил Университет 
за национално и световно стопанство, специалност „Икономика и 
управление на индустрията”, магистърска степен на обучение, а през  
1998 г. получава образователната и научна степен „Доктор” по научна 
специалност 05.02.18. – „Икономика и управление на отраслите”. Темата на 
дисертационния му труд е „Управленско консултиране за малки и средни 
предприятия”. По време на подготовката на дисертацията си, М. Балтов е 
бил на шест месечна изследователска практика по темата на 
дисертационния труд в Швейцарски институт за дребен бизнес в Санкт 
Гален – един от най-известните световни изследователски центрове по 
предприемачество.  

Милен Балтов започва работа още като студент, отначало в АК „Балкан” – 
1992-97гг., а от 1995г. и в Центъра по предприемачество към УНСС. От 
тогава започва един много интензивен, но и много ползотворен 11 годишен 
период от кариерата на М. Балтов, през който той се изгражда като 
преподавател, изследовател и консултант. Освен в Центъра по 
предприемачество той е Маркетинг мениджър в БАМДЕ – Българската 
асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството, чете 
лекции в колежа на УНСС и в Училището по мениджмънт – НБУ, работи по 
проекти към МТСП, Клуб Икономика и др.. Едни от най-важните 
натрупвания в професионалния опит на д-р Балтов през този период са 
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свързани с работата му в международна бизнес среда. Неговото участие в 
международни проекти му предоставя възможността да работи многократно 
за различни периоди от време в престижни университети, изследователски 
и консултантски организации - СДА Бокони (Италия), ГОПА Уърлдуайд 
консалтънтс (Германия), Рамбол мениджмънт (Орхус, Дания), Марк 
Комюникейшънс/Сайбърмарк, КК Мениджмънт консулт (Дания) и др. 

През 2005г. д-р Милен Балтов постъпва на работа в Бургаски Свободен 
Университет.  През м. 09.2009 г. ВАК му присъжда научно звание „Доцент” 
по 05.02.18 „Икономика и управление на малките и средни предприятия”.  
През 2010 г. неговите научни и организаторски качества са оценени и той е 
назначен като заместник-ректор по „Учебната дейност”, Зам.-декан по НИД 
на ЦИУН и Ръководител на ПС на програмно направление Бизнес 
администрация. 

Доцент Милен Балтов притежава значителен преподавателски опит. Той  
участва активно в обучението на бакалаври и магистри в редица български 
университети. Доц. д-р Балтов е титуляр на следните дисциплини: Бизнес 
планиране; Управление на иновации и инвестиции; Управление на проекти 
и Международни аспекти на развитие на човешките ресурси. Има обща 
аудиторна заетост в БСУ за 5 академични години предхождащи 
кандидатстването по конкурса – 2 828 уч. часа. Освен това той е титуляр за 
следдипломна програма за държавната и общинска администрация от 
Югоизточния планов регион, където преподава Управление на публични 
проекти и Управление на проектния цикъл. 

Освен като преподавател доц. Балтов се изявява активно и в подготовката 
и реализацията в проекти по национални и европейски програми.  Той 
участва в 57 проекта, от които в ръководи 11 проекта. Това е впечатляващ 
брой и то не само за университетски преподавател. 

Милен Балтов владее свободно английски и руски език, ползва немски и 
френски и в по-малка степен гръцки език. Отлично владее и използва в 
работата си приложен софтуер - Microsoft Office,  Lotus Notes, Sysdata 6.0, 
SPSS.  

Доц. Милен Балтов участва в конкурса за професор с 28 публикации след 
избора му за доцент, от които 1 Монография, 4 студии и  4 научни статии, 5 
учебника и учебни помагала и 14 доклада на конференции. От 
публикациите 16 бр. са на английски език, от които 10 са публикувани в 
чужбина. Тези данни са показват, че Милен Балтов е известен автор не 
само сред българската научна общност, но е познат и в чужбина. Основната 
част от публикациите са самостоятелни, което е показател за това, че 
автора е намерил своя област за изследване и публикуване. Общият обем 
на публикациите е над 1600 стандартни страници, което по обем надхвърля 
изискванията за кандидат за научната длъжност „Професор”.  

Доцент д-р Балтов е активен участник в национални и международни 
научни форуми. Тя е участвала с доклади в 24 научни конференции, 5 от 
които са международни, проведени в чужбина. Също така много активно 
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участва в кръгли маси и дискусионни форуми за обсъждане на проблеми 
свързани с предприемачеството и иновациите.  

Не намерих приложен списък на цитиранията на трудове на доц. Балтов, но 
съм срещал такива, в т.ч. в чужбина и на английски език.  

Основните научни постижения на Милен Балтов са свързани тематично с 
научната специалност, по която е обявен конкурса. Те могат да бъдат 
групирани в следните области:  специфични характеристики на 
управленското консултиране за МСП, иновациите и конкурентоспособността 
на стопанските субекти; спецификата на „мега” проектите спрямо цялата 
група проекти, методиките за обучение на специалисти и студенти. По своя 
характер, научните приноси представляват както теоретични, така също и 
научно-приложни. 

Заключение: Всичко изложено в настоящето становище ми дава основание 
да считам, че кандидата доц. д-р Милен Балтов отговаря на условията и 
изискванията на ЗРАСРБ и на Правилниците на неговото прилагане на 
МОМН и на Бургаски Свободен Университет за заемане на академичната 
длъжност „Професор” в област на висшето образование „Социални, 
стопански и правни науки”, в Професионално направление 3.8 Икономика 
(Бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите). 

На лице са всички необходими условия, за да направя с пълна убеденост 
положителното си заключение за неговия избор и затова убедено гласувам 
за присъждане на академичната длъжност „Професор” на доцент д-р 
Милен Иванов Балтов за нуждите на Бургаски Свободен Университет. 

 

 

 

София                  Подпис: 

15.12.2013 г.                   (проф. д-р Митко Димитров) 

  


