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        БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

   

 

                                         С Т А Н О В И Щ Е 

 

                                  от проф. д-р ик.н. Нено Павлов Ненов 

 
 Научна организация: Университет за национално и световно стопанство 

Академична длъжност: „професор”, Протокол № 04//18.03.2008г. 

Научна степен: ”доктор на икономическите науки”, Протокол № 11/05.06.2007г. 

Адрес: София, 1404 

ул. „Шарл Шампо“, бл. 111, ап. 22 

e-mail: nenopavlov@abv.bg 

 

          Относно: конкурс  за заемането на академичната длъжност „професор” по 

професионално направление 3.8. „Икономика /бизнес проекти и инвестиции в 

предприемачеството и иновациите/”, научна област  „Социални, стопански и правни 

науки” за нуждите на Центъра по икономически и управленски науки при Бургаски 

свободен университет, обявен в Д.В., бр. 65/23.07.2013г., съгласно Решение на 

Академичния съвет. 

 

          Позиция на представящия становището: член на Научно жури за заемането 

на академичната длъжност „професор”. 

 

          Кандидат за заемането на конкурсната академична длъжност „професор”: 

доц. д-р Милен Иванов Балтов, ЦИУН при Бургаски свободен университет. 

Гр. Бургас, бул. „Сан Стефано” № 62, пощ. кут. код 8001. 

e-mail: mbaltov@bfu.bg 

 

          Основание за написване на становището: Заповед на Ректора на БСУ – 

БургаС и Решение на Научното жури от учредителното заседание, м. ноември 2013г. 

 

          Изисквания относно формата и съдържанието на становището: Законът за 

развитие на академичния състав в РБългария, Правилникът за приложението му, 

Правилникът за развитието на академичния състав в Бургаски свободен 

университет, традициите и добрите академични практики в рецензентската и 

оценъчната дейност при избор на „професор”. 

 

          1. Кратка информация за кандидата в конкурса 

         Доц. д-р Милен Иванов Балтов,  е роден на 18.07.1969г. Средно образование 

придобива в Английска езикова гимназия - Сливен /1983-1988г./, а висше образование 

по специалността „Икономика и управление на индустрията” в Университета за 

национално и световно стопанство – София /1990-994г./. От 2001г. е с присъдена 
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образователно-научната степен „доктор” по икономика в УНСС, а от 2009г. е „доцент” 

по научна специалност 05.02.18. „Икономика и управление на малките и средните 

предприятия”, съответстваща на научната специалност на обявения конкурс за 

„професор”.            

          Академичната кариера на кандидата започва през 1995г. на длъжността  „хон. 

асистент” в УНСС, а от 2003г. и понастоящем е титуляр на учебни дисциплини в 

Училище по мениджмънт към НБУ и Опън юнивърсити. От м. ноември 2005г. заема 

позицията гл. асистент на основен трудов договор в Бургаски свободен университет. 

Активно участва в изпълнението на проект за обучение на мениджъри като „програмен 

мениджър” към Холандски икономически институт /1997-1998г./, разработването на 

стандарти за обучение  по организационно поведение като маркетинг мениджър към 

БАРМП /1998-2002г./, обучител на обучители, международен консултант, ключов 

експерт и изследовател по десетки други национални и международни проекти, 

възложени от национални и международни инсдтитуции.  

          От м. ноември 2005г. кандидатът за „професор” е ръководител на програмно 

направление „Бизнес администрация”, зам. декан по НИД на Центъра за икономически 

и управленски науки, зам. ректор по учебната дейност и акредитация на БСУ, 

ръководител на групата за анализ на риска в мегапроектите по Програма КОСТ на ЕС. 

Осъществява допълнителна специализация по управленско консултиране за малки и 

средни предприятия в Швейцарски институт за дребен  бизнес, Швейцария /1996-

1997г./ 

          Понастоящем доц. Балтов заема академичната позиция „доцент” в Центъра по 

икономически и управленски науки при БСУ. Той е зам. главен редактор и член на 

редколегии на специализирани издания, на програмни и научни съвети на 

международни научни конференции и на научни журита за присъждане на 

образователно-научна степен и заемане на академични длъжности. 

          Доц. Балтов е с научни интереси и специализирана експертиза в областта на 

бизнес планирането, управлението на проекти, на иновации и инвестиции, на 

международния мениджмънт на човешките ресурси. Притежава ключова 

квалификация в разработването на системи за съставяне, отчитане, мониторинг и 

оценяване на международни проекти, проблемите на регионалното развитие и 

трансграничното сътрудничество, икономиката на малките и средните предприятия.  

          Редовен член е на Международен съвет по дребен бизнес, на  Института на 

управленските консултанти , САЩ.  

          Владее писмено и говоримо английски, руски, френски, немски и гръцки език.  

          Биографичната информация представя кандидата като доказан изследовател, 

ръководител на университетски структури, експерт, консултант и академичен 

преподавател с ясно изразени научни ориентири в професионалното направление и 

научната специалност на конкурсната процедура. Тя обосновава мотивацията, 

основанията и аргументите на заявеното участие в конкурса за заемането на 

академичната длъжност „професор” във висшето училище, с което се намира в 

основни трудови правоотношения. 

 

          2. Покритие на формалните изисквания за заемането на академичната    

                  длъжност „професор” 
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            2.1. Изпълнение на допълнителните количествени изисквания на ЦИУН   

                   при БСУ за заемане на академичната длъжност „професор” 

          Подробното запознаване с депозираните документи доказава изпълнението от 

кандидата на всички допълнителни, формални количествени изисквания по конкурса 

за заемането на академичната длъжност „професор”: а/ след придобиването на 

образователната и научна степен „доктор” да са отработени 2000 аудиторни часа във 

ВУ; б/ да са издадени най-малко 2 учебника /поне един които след хабилитация/, по 

дисциплини изучавани в ЦИУН; в/ да са публикувани поне 2 рецензирани монографии 

/едната, от които да е публикувана след хабилитация/, с общ обем на самосотятелния 

текст от 25 издателски коли; г/ да са публикувани най-малко 20 бр. публикации /извън 

докторския труд/, с общ обем на самостоятелния текст от 12 издателски коли, от които 

поне 5 да са отпечатани извън страната; д/ участие в най-малко 5 проекта, от които в 

два като ръководител, с възложител национални и международни институции.    

          Предварителната ми обобщаваща оценка е, че постигнатите резултати 

съществено надвишават минималния изискуем праг за допустимост до публично 

обявената конкурсна процедура.  

 

             2.2. Придобита образователна и научна степен „доктор” 

          След осъществено обучение в докторантура в Университета за национално и 

световно стопанство и успешна защита на докторски труд на тема „Управленско 

консултиране на малки и средни предприятия” /м. ноември 2000г./, кандидатът 

придобива образователната и научна степен „доктор” с Диплома № 27169 /м. февруари 

2001г./ на Висшата атестационна комисия при МС на РБългария. Придобитата научна 

степен е по научната специалност 05.02.18. „Икономика и управление на отраслите ”, 

по която е обявен конкурса.   

            На това основание потвърждавам, че в съответнствие с чл. 29, ал. 1, т. 1 от 

ЗРАСРБ и чл. 60, ал. 1, т. 1 от ППЗРАСРБ, доц. Балтов е изпълнил това условие 

за заемането на академичната длъжност „професор”.  

 

            2.3. Заемане на академичната длъжност ”доцент” в продължение  

                 не по-малко от две академични години 

          Академичната кариера на доц. М. Балтов включва повече от 8 години трудов 

стаж по основно трудово правоотношение в БСУ, от които над 4 години като “доцент” 

/Диплома № 25871/2009г./ в университета, заявител на конкурса по научна 

специалност „Икономика и управление на отраслите”.   

          Следователно, с повече от 4-годишното активно участие по трудово 

правоотношение като хабилитирано лице във висшето образование,  кандидатът 

изпълнява изискванията на чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗРАСРБ и чл. 60, ал. 1, т. 2 от 

ППЗРАСРБ за участие в конкурс за  „професор”. 
 

3. Оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата /работа със    

      студенти и докторанти/  

          Кандидатът за „професор” има натрупан учебно-преподавателски опит, научно 

равнище на подготвеност, авторитет и признание сред академичната колегия, 

професионалните среди и студентите. Като преподавател в БСУ през последните пет 

учебни години той изпълнява достатъчна по обем аудиторна и извънаудиторна учебно-
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педагогическа натовареност, за изпълнение на учебните планове на университета по 

академичните курсове в редовна и задочна форма на ОКС „Бакалавър” и ОКС 

„Магистър”, съответстващи на тематичното направление на конкурса: „Бизнес 

планиране”, „Управление на инвестиции и иновации”, „Управление на проекти” и 

„Международни аспекти на управление на човешките ресурси”. Паралелно с това води 

академични курсове в степенното обучение на Училище по мениджмънт при НБУ и 

Опъни юнивърсити по дисциплините „Основи на управлението”, „Управление на 

финансите и информацията” и „Международни аспекти на управление на човешките 

ресурси”. Титуляр е на следдипломна програма за държавната и общинската 

администрация от Югоизточния планов регион с дисциплините: „Управление на 

публични проекти” и „Управление на проектния цикъл”. 

          В съответствие с депозираната справка през последните пет поредни учебни 

години /2008 – 2013г./ той реализира аудиторна заетост от 2828 часа, респ. 566 часа 

средногодишно, превишаващи няколкократно приетия норматив във висшето 

училище. Депозираните на книжен и електлонен носител 5 авторски учебника и 

учебни помагала /разработени по лекционни курсове самостоятелни и в съавторство/ 

отговарят на съвременните академични стандарти за организиране на учебния процес в 

конкурентна среда. В тяхното съдържание е отразен натрупания богат изследователски 

и експертен опит на автора в академичното обучение, изпълнението на приложни 

проекти и на управленски функции в университетското образование.  

          През последните години кандидатът за „професор” е осъществявал научно 

ръководство на дипломанти и рецензирал магистърски тези на завършващи студенти в 

университета. 

          Заключителната ми оценка е, че учебно-методическата и преподователската 

дейност на кандидата, като академичен преподавател, автор на лекционни 

курсове и учебни програми, на издадени учебници, учебни помагала и като 

ръководител на дипломанти по количество, качество и структура отговаря на 

нормативните изисквания на чл. 29, ал. 4 и чл. 29б, ал. 2, т. 1 от ЗРАСРБ, чл. 61, 

ал. 2, т. 1 от ППЗРАСРБ и ПРАС  в БСУ за заемането на длъжността „професор”. 

 

          4. Общо описание и синтезирана оценка на представените научни трудове 

         4.1. Обемна и структурна характеристика на научните публикации                     

          Доц. Балтов участва в конкурса с научна продукция от 28 заглавия с общ обем 

от 1629 страници /100,8 коли/. Тя е структурирана в: монографии – 1 бр., 

самостоятелна /3,6%/, 527 с. /33 коли/; студии - 4 бр. /14,3%/, 120 с. /7,4 коли/, от които 

2 в съавторство; научни статии – 3 бр. /10,7%/, 18,5 с. /1,4 коли/, от които 2 бр. в 

съавторство и 2 бр. в чужбина; научни доклади - 15 бр. /53,6%/, 169,5 с. /10,6 коли/, от 

които 3 в съавторство и 4 бр. в чужбина; учебници и учебни помагала - 5 бр. /17,8%/, 

794 с. /48,4 коли/, от които 1 бр. в съавторство.  

          Езикът, на който са отпечатани публикациите е български – 12 бр.  /42,8%/ и 

английски език – 16 бр. /57,2%/. 

          Монографиите, студиите и статиите са публикувани в утвърдени издателства и 

специализирани списания с импакт фактор, вкл. в чужбина, а научните доклади в 

тематични сборници на международни научни конференция в и извън страната. По-

голямата част от депозираните публикации са разработени самостоятелно – 19 бр. 

/67,8%/ и 9 бр. /32,2%/ в съавторство.  
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          Важен компонент на изследователската и научно-приложната дейност на 

кандидата е участието му в 57 /от които 14 след хабилитирането/ научно-

изследователски, образователни и научно-приложни проекти, на 11 от които е 

ръководител. Те са финансирани от различни национални и международни  

институции, респ Световна банка, Европейска комисия, Програма „Темпус”, Програма 

„ФАР”, Програма „Леонардо да Винчи”, Фондация „Отворено общество”, Програма на 

холандското прарителство, МТСП, МДА, МОН и др 

          Представената аналитична информация е доказателство за публичното 

представяне пред научната общност на авторовите изследователски резултати по 

научната специалност на конкурса за „професор”.  

 

          4.2. Представяне на монографичен труд или равностойни публикации в    

                 специализирани научни издания 

          Хабилитационният труд на доц. Балтов е на тема „Бизнес проекти и инвестиции 

в предприемачеството и иновациите”, Бургас, 2013. Той е в обем на 520 страници 

стандартен текст /33 коли/, структуриран в: предговор, девет глави, заключение и  

списък на ползваната литература. Качеството на съдържателната му част е показателно 

за многообхватното познаване от кандидата на специализираната литература, на 

информационните сайтове и научните постижения в изследваната област, на 

нормативните документи, регулациите и практиките за решаването на 

предизвикателствата пред управлението на проектите, иновационната и 

предприемаческата активност в страната. 

         Хабилитационният труд по тематика и съдържание е със значим научен интерес 

от гледна точка на усъвършенстване моделите на реалните проекти, предлагащи 

иновативни решения с теоретико-концептуален и приложен аспект, правейки ги важна 

предпоставка и стратегически фактор за устойчивото развитие на икономиката и 

социалния сектор. Възприемаме заглавието на хабилитационния труд като сполучливо 

определено, тъй като съдържа особено важен изследователски проблем в познавателен 

и приложен аспект.  

          На вниманието на научната общност, на политическата и управленската 

практика в него се предлагат изследвания с конкретни резултати, имащи характер на 

научи и научно-приложни приноси в следните няколко направления: 

          Първо, доразвитието и обогатяването на отделни елементи от теоретичната 

концепция за програмирането и стимулирането на иновационния потенциал и 

иновационното развитие на българските предприятия, механизмите и инструментите 

за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Приносен характер има опитът 

в дискусионен ракурс да се представи развитието на понятийния апарат в предметната 

област, в контекста на икономическата наука, да се предложи методически 

инстументарум за анализ на иновациите в МСП на регионално равнище.            

           Второ, приложеният методологически подход за изследване и аргументирано 

представяне с доказателтвени факти на проектите и средата за трансфер на технологии 

и конкурентоспособни научно-изследователски резултати. Заслужава внимание 

визията на автора за ролята  на инвестиционните проекти при различните източници и 

начин на структуриране на финансирането, матодологически подходи за проектиране, 

икономически аналзи и оценка.  
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          Трето, задълбоченото ретроспективно изследване, критичното оценяване и 

осмисляне на тенденциите в развитието на договарянето и изпълнението на 

инвестиционните проекти като параметри, техники и методически основи на 

ивестиционния избор, калкулиране на инвестиционните разходи и подходите за 

прилагането на публично-частното партньорство на фона на взаимовръзките с циклите 

в развитието на икономиката, промените във външната макро и вътрешната секторна 

среда. 

          Четвърто, работеща и евристична е авторовата теза за значението на 

физическата инфраструктура при развитието на бизнеса в регионите чрез развитието 

на индустриалните зони и бизнес инкубаторите, по примера на структурата и 

динамиката на предприятията по икономически дейности, региони, иновационна 

активност и генерирана заетост в Югоизточен планов регион в страната. Те се отнасят 

към фундаменталните фактори, определящи концептуално-идейната основа на 

политиките за подпомагане стратегическото развитие на конкурентоспособността и 

устойчивостта на малките и средните предприятия. 

          Пето, разпознаването и възприемането на проектите и инвестициите като 

алтернативни форми за насърчаване на предприемачеството, на самостоятелната 

заетост и самонаетостта, развитието на социалния капитал и социалната икономика в 

малки общности в неравностойно положение и малцинствените групи. 

         Заключението ми е, че монографичният труд на доц. д-р М. Балтов е посветен на 

ясно формулиран икономически проблем с научна и научно-приложна значимост. С 

необходимата задълбоченост, системност и научно-емпирична аргументация са 

представени съответните научно-теоретични, методологически и емпирични 

обобщения, методически и практически решения, базирани и на богатия му 

практическия опит в управлението на проекти и програми. 

 

          4.3. Съдържателни характеристики и оценка на научните публикации  

                 по конкурса извън хабилитационния труд 

          Научните публикации на кандидата извън хабилитационния труд могат да се 

групират в две изследователски области:  

          Първо направление, алтернативите за подпомагане на организационната и 

технологическата ефективност на малките и средните предприятия в страната.    
          Важни акценти на изследванията в това направление са: възможностите за 

използване на предстоящите грантови схеми за развитието на малките и средните 

предприятия, на необходимостта от подпомагането и повишаването на техните 

управленски компетенции и капацитет чрез консултинга както в технологичната, така 

и в управленската сфера; дефинирането на специфичните характеристики на 

управленското консултиране на МСП според техния размер, ресурси, вид и области на 

дейност; опрадалянето на индикаторите на мултикултурното обучение за активно 

мултикултурно взаимодействие и приспособяване; обогатяване на националната 

стратегия за развитие на МСП с характеристиките на клъстерните инциативи  и 

прилагането на клъстерния подход. 

          Второ направление, теоретико-приложните проблеми на подходите и 

политиките за преодоляване на дисбалансите в регионалното развитие и 

изолацията на малките и средните предприятия в рамките на обособилите се 

асиметрични регионални профили. Авторовите решения се търсят в предложенията 
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към държавните инсититуции системно да  предоставят целенасочена информация за 

наличните местни ресурси, за състоянието на бизнеса и бариерите пред развитието на 

МСП, за ефектите от параметрите на рисковите профили, разширяването на  

инвестициите и иновационните дейности в инвестиционните профили, допълвани с 

техническа помощ, управленско ноу-хау и експертиза за достъп до ресурси и 

инфраструктура, а чрез тях за адекватното превеждане на националните и 

регионалните стратегии на микро ниво.  

          Обобщаващият ми извод е, че независимо за какъв вид публикации става дума, в 

своята научноизследователска дейност кандидатът проявява последователност, и 

умения да систематизира и критично да осмисля информацията и методическите 

подходи в предметните области, да дефинира научни проблеми и насоки за решаването 

им, умело да свързва научните изследвания с практическата им приложимост в 

индустриалния сектор. 

 

         5. Отразяване на научните публикации по конкурса в националната и       

              чуждестраннта литература 

          От представената справка за последните години се установяват общо 24 

цитирания /от които 11 след хабалитиране/ на произведения на кандидата в 

монографични и десертационни издания, академични учебници, статии и научни 

доклади, отпечатани в утвърдени издателства, специализирани списания и тематични 

сборници. Цитируемостта и публичният интерес към изследователските резултати на 

автора в професионално направление „Икономика” са отношение, оценка и признание 

на други преподаватели и изследователи за качеството и значимостта на научните 

постижения на кандидата за „професор” в академичната кариера.  

 

          6. Основни критични бележки и препоръки 

          В представените научни и научно-приложни трудове за участие в конкурса не 

съм открил сериозни слабости, които да се отразят на заключителната оценка в 

Становището. Намирам за целесъобразно натрупаният академичен опит, „проектна” 

експертиза и научен потенциал на кандидата за „професор” в бъдеще да се насочат към 

по-активна публикационна дейност в самостоятелни, фундаментални и добре 

проблемно фокусирани монографични произведения, в представителни международни 

и престижни институционални форуми, разработване на академични учебници за 

обучение в електронна среда.  

 

          Заключение 

            Запознаването с представените конкурсни материали и научни публикации, 

анализът на тяхната актуалност, значимост и приносни моменти са основание да 

потвърдя положителната оценка и предложа на почитаемите членове на 

Научното жури, доц. д-р Милен Иванов Балтов да бъде избран за заемането на 

академичната длъжност „професор” по научна специалност 3.8. „Икономика 

/бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите/”, научна 

област  „Социални, стопански и правни науки” за нуждите на Центъра по 

икономически и управленски науки при Бургаски свободен университет. 

 

София, 10.12.2013г.                                         Проф. д-р ик. н. Нено Павлов  
  


