РЕЦЕНЗИЯ
по конкурс за получаване на академична длъжност „професор“ по професионално
направление 3.8 Икономика (Бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и
иновациите), обнародван в Държавен вестник бр. 65 от 23.07.2013г.
Участник в конкурса: доц. д-р Милен Иванов Балтов – доцент в Центъра за
икономически и управленски науки на Бургаски свободен университет (БСУ).
Рецензент: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев – ръководител катедра „Индустриален
бизнес“ при УНСС - София
I. Информация за конкурса
Настоящият конкурс е обявен за нуждите на Центъра за икономически и управленски
науки на БСУ. Със заповед на Ректора на БСУ No ЛС144 от 20.09.2013 г. съм включен в
състава на научното жури, а на неговото първо заседание съм определен за рецензент по
конкурса.
II. Информация за кандидата в конкурса
Единствен участник в конкурса е Милен Иванов Балтов. През 1988 г. той завършва
английска езикова гимназия в гр. Сливен, а през 1994 г. – магистърска степен по
„Икономика и управление на индустрията“ в УНСС. Като негов преподавател в годините
на следването му оценявам високо демонстрираните аналитични способности и
изключително отговорно отношение към учебния процес. След спечелен конкурс, през
периода 1995 – 1998 г., е докторант в УНСС – гр. София. През 1998г. защитава
дисертационния си труд и получава образователна и научна степен „доктор“ по научна
специалност „Икономика и управление на отраслите“.
От 2005 г. д-р Балтов работи в БСУ, а през 2009 г. получава научното звание „доцент“
по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление на малките и средни
предприятия“ (диплома Н 25871 на ВАК).
Кандидатът за професор, д-р Балтов, има успешно академично развитие.
Провел е впечатляващите над 30 специализации, голямата част от които в чужбина.
Изключително активна е неговата дейност като участник и ръководител в над 50 проекти с
крайни възложители международни и национални институции. Участието му в крупни
изследователски проекти, успешно приключили и получили положителни оценки, са
доказателство, че доц. Балтов е изявен и авторитетен изследовател.
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Силните международни изяви на доц. д-р Балтов са в резултат и от богатата му
чуждоезикова подготовка – свободно владеене на английски и руски езици и добро
владеене на немски, френски и гръцки езици.
Кандидатът успешно съчетава научните си интереси и изследвания с административни
и управленски позиции и опит като заместник-ректор на БСУ, заместник-декан на Центъра
за икономически и управленски науки и редица други ръководни функции. Обобщената ми
оценка е, че кандидатът за професор има богата и ползотворна академична кариера и
авторитетно присъствие в академичната общност на БСУ и консултантските среди.
III. Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата за „професор“
Доц. д-р Милен Балтов изнася лекции и води упражнения по 4 учебни дисциплини,
които са в обхвата на обявения конкурс за „професор“. Дисциплините са за специалности в
Центъра за икономически и управленски науки към БСУ, в т. число в ОКС „Бакалавър“ и
„Магистър“:


„Бизнес планиране“;



„Управление на инвестициите и иновациите“;



„Управление на проекти“;



„Международни аспекти на управлението на човешките ресурси“.

Годишната аудиторна заетост на доц. д-р Балтов през последните 5 учебни години е
между 342 и 730 часа и значително надхвърля изисквания по нормативни документи
минимум за обявяване на конкурс за „професор“. Общият обем от 2828 часа за последните
5 години надвишава и допълнителното изискване на БСУ „да са отработени поне 2000
аудиторни часа в българско или чуждестранно ВУ“.
Висока оценка в учебно-преподавателската дейност на кандидата за професор
заслужава участието му в написването на учебници и учебни помагала. Публикуваните
след първата хабилитация трудове под номера 11, 12, 13, 14 и 15 от списъка и тяхното
проучване дават основание за следните изводи:
● Учебната литература съответства на научната специалност на конкурса за
„професор“.
● Обемът от 48, 4 коли или 794 страници значително надхвърля допълнителните
изисквания на БСУ.
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● Четири от учебниците и учебните помагала (едно на английски език) са
самостоятелни и един е в съавторство, в който кандидатът е първи съавтор.
● Учебната литература се отличава с актуалност, използване на съвременни
информационни технологии, прилагане на активни методи на обучение, логично
структуриране, много добър стил на изложение.
Оценъчният ми извод е, че доц. Балтов демонстрира стремеж към непрекъснато
обогатяване на обучението в съответствие с добрите практики във висшето образование,
учебната му литература е на високо равнище, а в единство това го прави утвърден и
авторитетен преподавател.
IV. Общо описание на представената за рецензиране научна продукция
От широкия списък на научната продукция на кандидата за „професор“ за рецензиране
приемам:


Една самостоятелна монография (No 2 от списъка) в общ обем от 527 стр.



Четири студии (номера 18, 19, 20 и 21 от списъка), от които две самостоятелна
и две в съавторство с първи съавтор доц. Балтов в обем от 120 стр.



Три научни статии (номера 29, 30 и 31 от списъка), от които една самостоятелна
и две в съавторство (втори съавтор), с авторово участие в обем от 16 стр.



Четиринадесет научни доклада (номера от 42 до 56 от списъка), от които 12
самостоятелни и две съавторство, с авторово участие в обем от 166 стр.



Пет учебника и учебни помагала, с общ обем на авторовия текст от 794 стр.

Рецензираните трудове са в общ обем от 1629 страници.
Прегледът на научната продукция на кандидата за „професор“ ми позволява да направя
няколко по-общи и с оценъчен характер изводи:


Първо, приетата за рецензиране научна продукция обхваща всички компоненти
на структурата на научните публикации, като нейният обем надвишава
допълнителните количествени изисквания на ЦИУН към БСУ (20 бр.
публикации с обем на самостоятелния текст от поне 12 издателски коли).



Второ, значително е надвишено допълнителното изискване на БСУ за поне 5 бр.
публикувани трудове извън България чрез редица студии, статии и научни
доклади на английски език.
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Трето, публикациите по своята насоченост и съдържание съответстват на
обявения конкурс, а особено важно е да се отбележи, че те са посветени на
актуални и значими за теорията и практиката проблеми.



Четвърто, рецензираните публикации са предимно от последните години, а в
тях е постигнат баланс между самостоятелна изява на кандидата и екипна изява.



Пето, участието на кандидата в 57 проекта, а в 11 като ръководител, с
възложители международни и национални институции, които макар да не се
рецензират, е основание за висока оценка като активен изследовател.

V. Характеристика и оценка на научните публикации и научните приноси на
кандидата за професор
Монографичният труд на кандидата за професор представлява солидно изследване,
обхващащо теоретични и приложни аспекти в особено актуална проблематика с безспорна
значимост за бизнес практиката.
Основен акцент във вижданията на автора на труда, намерил успешно развитие в
цялостното съдържание са моделите, които отразяват реални проекти или проектни
предложения с практически или концептуален характер. Авторът първоначално насочва
вниманието към иновационния потенциал, неговото програмиране и стимулиране на
основа на иновационна политика, механизми и факторни условия на национално и
фирмено равнище. Представените модели се отнасят към проекти за трансфер на
технологии и иновации, одобрени за финансиране със средства на ЕС. Инвестиционните
проекти се изследват при различни източници на финансиране. Компетентно се анализират
въпроси, свързани с тяхното договаряне и изпълнение.
Значим момент е отделен на физическата инфраструктура за развитие на бизнеса на
основата на индустриални зони и бизнес инкубатори в регионите. Целесъобразността на
индустриалните зони като инструмент за стимулиране на инвестиции се аргументира чрез
прилагане на анализ със съответни модели. Важни акценти в монографичното изследване
са въпроси за финансирането за конкурентоспособност на МСП, проекти и инвестиции в
алтернативни форми за поощряване на предприемачеството, изграждането на социален
капитал и др. Обект на проучване в труда е и връзката на проектирането с програмирането
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и с капацитета на институционално равнище – въпрос, който несъмнено е важен при
усвояване на европейски средства.
Монографичният труд в неговата цялостност притежава несъмнени научни и приложни
достойнства, в т. число обогатяване на методологията на анализите на иновациите сред
МСП на регионално равнище; идентифициране на групите инвестиционни стимули за
бизнес организациите в посока повишаване на активността им при наемане на работна
сила и склонност за иновации; постигането на вторични ефекти при инвестиране в
инфраструктурни проекти за иновациите и конкурентоспособността и др. Реални
опосредствани приноси на труда са в трансформиране на основни въпроси в обучението на
студенти – интерактивни методи, казуси и др., въведени в обучението. В този контекст са и
откроените от кандидата приносни моменти във водещия му труд, които оценявам като
симбиоза между научни и научно-приложни приноси.
Оценявам силно положително публикуваните от кандидата студии. В тях намират място
и израз многогодишни изследвания на кандидата, а в синтезиран вид приносните моменти
са:


Аргументирани

са

специфичните

характеристики

на

управленското

консултиране на МСП, според техният размер, разполагаеми ресурси, предмет на
дейност, вид и др.


Обогатена е проблематиката за МСП с характеристики на клъстерните
инициативи.



Постигнати са полезни резултати в изследването на подходи за работа с назначен
зад граница и назначен от чужбина персонал.



Аргументирани са препоръки към държавните институции, насочени към МСП в
страната от позиции на подкрепа на тяхната конкурентоспособност.

Научните статии и доклади на кандидата за професор третират проблематика в обхвата
на конкурса, която естествено е доразвита в монографичния труд и студии.
Силно положителна оценка заслужават редица приносни моменти на доц. д-р Балтов в
областта на преподаването и обучението. Неговата активна работа по проекти,
консултантска дейност и научни публикации резултират по много добър начин в
преподавателската му работа. Тук има основание да се маркират приноси като:
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Преподаване и обучение, основани на интерактивни методи предимно към
усвояване на умения за стартиране и развитие на бизнес;



Обучение в областта на МСП, основано на иновативни методи с акцент върху
казуси с финансова проблематика; подобен подход и към обучението по
управление на проекти.



Разработен формат за идентифициране и анализ на фирми с иновационен
потенциал и др.

Успешното обучение намира продължение в научно ръководство от кандидата на
студентски разработки в областта на МСП, отличени с награди за научно творчество.
VI. Критични бележки и препоръки
В рецензираната научна продукция на доц. д-р Балтов, според мен, няма сериозни
слабости и погрешни постановки, които да намаляват нейното добро качество. В тази
връзка по-полезни са конструктивни препоръки към кандидата, ориентирани към бъдещата
му работа:
1. Основната ми препоръка е за приоритет в публикационната активност на
кандидата към научни статии в национални и други авторитетни списания в
страната с оглед на по-голяма негова разпознаваемост като изявен автор в
областта на проблематиката на конкурса.
2. При потенциала на кандидата за професор доц. д-р Балтов определено
препоръчвам в следващите години той да насочи творческите си усилия към
разработване и защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен
„доктор на икономическите науки”.
3. Богатият опит на кандидата в областта на научните изследвания препоръчвам да
намери очаквано продължение в научно ръководство на докторанти.
Заключение
Кандидатът за професор Милен Иванов Балтов е доктор по икономика и доцент в БСУ.
Неговото професионално и академично развитие е изцяло в областта на обявения конкурс.
Научната му продукция обогатява теорията и практиката в сферата на МСП, инвестициите,
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предприемачеството и иновациите. Общата ми оценка е, че доц. Д-р Балтов е изявен и
авторитетен преподавател, изследовател и консултант.
С убеденост давам положителна оценка за цялостната дейност на кандидата, който
напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане,
допълнителните изисквания за развитие на академичния състав на БСУ за заемане на
академичната длъжност „професор“ в БСУ.
Препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури по конкурса да предложат на
Академичния съвет на БСУ да избере на академичната длъжност „професор“ по
професионално

направление

3.8

Икономика

(Бизнес

проекти

и

инвестиции

в

предприемачеството и иновациите) доц. д-р Милен Иванов Балтов.

13.12.2013г.
гр. София

Рецензент:
/проф. д.ик.н. Йосиф Илиев/
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