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: д-р Милен Иванов Балтов – доцент в Центъра за
икономически и управленски науки на Бургаски свободен университет (БСУ).
Рецензент: проф. д-р Иван Марков Иванов, ПУ „Паисий Хилендарски“,
гр. Пловдив, Факултет по икономически и социални науки, катедра „Управление
и количествени методи в икономиката“
I. Информация за конкурса
Конкурсът е обявен за нуждите на Центъра за икономически и
управленски науки (ЦИУН) на БСУ. Със заповед на Ректора на БСУ No ЛС 144 от
20.09.2013г. участвам 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 обявения конкурс е Милен Иванов Балтов. Той е
роден на 18.07.1969г. Завършил е английска езикова гимназия в гр. Сливен през
1988г. и магистърска степен по Икономика и управление на индустрията в УНСС
– гр. София през 1994г.
През периода 1995 – 1998г. е докторант в УНСС – гр. София. През 1998г.
получава образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност
„Икономика и управление на отраслите“.
През 2009г. получава научното звание „доцент“ по научна специалност
05.02.18 „Икономика и управление на малките и средни предприятия“ (диплома Н
25871 на ВАК). Конкурсът е обявен от БСУ, където д-р Балтов работи от 2005г.

Освен тези факти, свързани с образованието и академичното развитие на
кандидата, важно значение в конкурса за „професор“, според мен, имат още
няколко обстоятелства.
Първо, участието му в 57 международни и национални проекти, от които
в ръководството на 11.
Второ, участието му в 35 специализации, повечето от които в чужбина.
Трето, свободното ниво на владеене на английски и руски и основното
ниво на владеене на немски, френски и гръцки езици.
Четвърто, административният и управленски опит като заместникректор на БСУ и заместник-декан на Центъра за икономически и управленски
науки.
III. Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата за
„професор“
Доц. д-р Милен Балтов изнася лекции и води упражнения по 4
дисциплини, които попадат в обхвата на конкурса за „професор“. Всички те са
заложени в учебните планове на различните специалности на Центъра за
икономически и управленски науки към БСУ в ОКС „бакалавър“ и „магистър“.
Четирите дисциплини са:
- „Бизнес планиране“;
- „Управление на инвестициите и иновациите“;
- „Управление на проекти“;
- „Международни аспекти на управлението на човешките ресурси“.
От представената служебна бележка е видно, че годишната аудиторна
натовареност на доц. д-р Милен Балтов през последните 5 учебни години варира
между 342 и 730 часа. Тази натовареност значително надхвърля изисквания по
нормативни документи минимум за обявяване на конкурс за „професор“. Общият
обем от 2828 часа само за последните 5 години надхвърля и допълнителното
изискване на БСУ …“ да са отработили поне 2000 аудиторни часа в българско или
чуждестранно ВУ“.

Сериозна тежест при оценката на учебно-преподавателската дейност на
кандидата за професор има участието му в написването на учебници и учебни
помагала. Акцентирам само върху петте от общо 14, които са публикувани след
първата му хабилитация. Става въпрос за трудове под номера 11, 12, 13, 14 и 15 от
списъка. За тях трябва да се отбележат няколко важни неща.
Първо, всички те кореспондират с научната специалност на конкурса за
„професор“.
Второ, като брой и обем (48, 4 коли или 794 страници) те значително
надхвърлят допълнителните изисквания на БСУ.
Трето, четири от учебниците и учебните помагала (едно на английски
език) са самостоятелни и един е в съавторство, в който кандидатът е първи
съавтор.
Четвърто, при прочита на тези учебни материали личи използването на
съвременни информационни технологии, прилагането на активни методи на
обучение, логично структуриране, прецизен стил и др.
От горните факти може да се направи изводът, че доц. Балтов е завършен
преподавател,
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стремеж

към

непрекъснато

обогатяване

и

самоусъвършенстване в духа на най-добрите практики във висшето образование.
IV. Общо описание на представената за рецензиране научна продукция
Списъкът на научната продукция на кандидата за „професор“ включва 56
публикации плюс 8 публикации, свързани с образователната и научна степен
доктор. От списъка на научната продукция на доц. Милен Балтов на рецензиране
в конкурса за „професор“ подлежат:
- 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 2 самостоятелна и 2
в съавторство с първи съавтор доц. Балтов; три от студиите са на английски език,
а авторовото участие в четирите студии е 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); и трите статии са на английски език, а
авторовото участие е в обем от 16 стр.;
- четиринадесет научни доклада (номера от 42 до 56 от списъка), от които 12
самостоятелни и двa в съавторство, 9 на английски език (4 от тях публикувани
извън България), а авторовото участие е в обем от 166 стр.
- пет учебника и учебни помагала, за които вече стана дума по-горе, с общ обем
на авторовия текст от 794 стр.
Рецензираните трудове за 28 на брой с общ обем от 1629 страници.
Описанието и научният преглед на трудовете на кандидата за „професор“
ми позволяват да направя няколко общи извода с оценъчен характер:
 Първо, представена е за рецензиране достатъчна научна продукция, в която
има сериозен монографичен труд, студии, статии, учебници и учебни помагала
със силно изразен приоритет (50%) на научните доклади.
 Второ,
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количествени изисквания на ЦИУН към БСУ (20 бр. публикации с обем на
самостоятелния текст от поне 12 издателски коли).
 Трето, покрито е и допълнителното изискване на БСУ за поне 5 бр.
публикувани трудове извън България.
 Четвърто, тематиката на публикациите „кореспондира“ с обявения конкурс и
определено третира актуални за теорията и практиката въпроси.
 Пето, положително оценявам значителния брой публикации на английски език
(16 или над 50% от общия брой).
 Шесто, впечатляващо е участието на кандидата в 57 проекта (от които в
ръководството на 11) с крайни възложители международни и национални
институции, които не се рецензират.
V. Характеристика и оценка на научните публикации и научните приноси на
кандидата за професор

Анализът на рецензираната научна продукция на кандидата за професор
ми дава основания за групирането й в две направления: приноси с теоретикоприложен характер и приноси в областта на преподаването.
Първото направление обхваща публикациите на кандидата в сферата на
управлението на малките и средни предприятия (МСП).
Най-значимият научен труд в това направление е самостоятелната
монография „Бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите“.
В нея кандидатът прави не само задълбочено проучване на актуални и значими за
теорията и практиката проблеми, но и извежда 13 модела, които отразяват реални
проекти или проектни предложения с практически или концептуален характер.
Напълно приемам изведените от кандидата приноси в областта на
научните изследвания чрез тази монография, а именно: обогатена теория по
отношение на иновациите сред МСП на ниво регион; определени бариери пред
МСП при ползването на външна помощ; идентифицирани групи инвестиционни
стимули за бизнес единиците по отношение на активността им в наемането на
работна сила и склонността за иновации; очертана област на инфраструктурни
проекти, в чието инвестиране се постигат вторични ефекти за иновациите и
конкурентоспособността на множество стопански субекти и др.
Сериозна „приносна тежест“ в това направление имат четирите студии
(номера 18, 19, 20 и 21 от списъка). В резюме приносите в тези студии са:
- определени са специфичните характеристики на управленското консултиране
на МСП (според размера, ресурсите, областите на дейност и вида им);
- изследвани са подходи за работа с назначен зад граница и назначен от чужбина
персонал;
- разширена е материята за МСП с характеристиките на кластерните инициативи;
- изведени са препоръки, валидни за практиката на държавните институции за
МСП в България, които могат да се ползват от различните участници в процеса на
подпомагане на конкурентоспособността.

Като цяло в научните статии и доклади (номера 29 – 31 и 42 – 56 от
списъка) се съдържат научни приноси, които са доразвити на едно по-високо
равнище на научните публикации (монографии и студии) и за които вече стана
въпрос по-горе.
Второто направление обхваща приносите в областта на преподаването.
Онова, което трябва да се отбележи е, че тези приноси трябва да се търсят не само
в петте учебника и учебни помагала (номера от 11 до 15 от списъка), но и в
цялостната работа и публикационната дейност на кандидата за професор.
Съществува една впечатляваща връзка между 4 ключови неща – работа по
проекти, консултантска дейност, научни публикации и преподавателска работа. В
този контекст, обобщените приноси са:
- обогатени иновативни методи за обучение по проблемите на МСП с казуси по
финансови проблеми;
- въведени интерактивни методи за усвояване на практически умения и решаване
на практически проблеми при стартиране и развитие на бизнеса;
- адаптирани за практиката в България методи за обучение и казуси, чрез които
се овладява материята по управление на проекти;
- развити задания, включително в електронен вариант за разработване на
инвестиционни решения;
- разработен формат за бързо идентифициране и анализ на фирми и организации
с иновационен потенциал;
- осъществено научно ръководство по проблемите на МСП на отличени с
награди за научно творчество студенти.
VI. Критични бележки и препоръки
Анализът на научната продукция на кандидата за професор показва, че в
нея не се съдържат сериозни слабости, намаляващи положителната й оценка.
Познавайки кандидата от началото на кариерата му (от съвместната ни работа по
проекти през 90-те години), бих си позволил някои препоръки, ориентирани към
бъдещата му работа:

1. Докладите на конференции, включително и международни са безспорно важни
за „сверяване на часовника“, но от един млад професор аз очаквам бъдещи
сериозни монографични изследвания.
2. Независимо от като цяло доброто качество на рецензираните публикации, на
места може да се търси по-прецизно обосноваване и обобщаване на изводи и
резултати.
Заключение
Кандидатът за професор Милен Балтов е доктор по икономика и доцент в
ЦИУН на БСУ. Професионалното му развитие е свързано изцяло с областта на
обявения конкурс, в т.ч. като консултант, изследовател и преподавател. Научната
му продукция напълно покрива както законовите, така и допълнителните
изисквания за развитие на академичния състав на БСУ и обогатява съществуващи
знания в почти всички аспекти на инвестициите, предприемачеството и
иновациите.
С убеденост давам положителна оценка за цялостната дейност на
кандидата и препоръчвам на членовете на уважаемото Научно жури по конкурса
да предложат на Факултетния съвет да избере за „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. Пловдив

Рецензент:
/проф. д-р Иван Марков Иванов/

