До Председателя на Научното жури за
оценяване на кандидата за заемане на
академичната длъжност „професор”
в Бургаски свободен университет - гр. Бургас

СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Сава Димов, член на научно жури,
назначено със Заповед ЛС -144 от 20-09-2013 г. на Ректора на БСУ
във връзка с обявения конкурс за академичната длъжност
„професор” по професионално направление 3.8. Икономика (бизнес
проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите) в
Бургаски свободен универистет - Бургас
1. Представяне на кандидата за участие в конкурса, научната
специалност и програмния съвет, за нуждите на която се
обявява конкурса.
Доц. д-р Милен Иванов Балтов е роден на 18-07-1969 г. в гр.
Сливен. Средното си образование получава в Английска езикова
гимназия в родния си град, а висше в Университета за национално и
световно стопанство - София. От 2001 г. му е присъдена
образователно-научната степен „доктор” по икономика в УНСС, а от
2009 г. е „доцент” по научната специалност 05.02.18. „Икономика и
управление на малките и средните предприятия”. Академичната
кариера на доц. Милен Балтов започва през 1995 г. като „хонорован
асистент” в УНСС, а от 2003 г. е титуляр на учебни дисциплини в
Училище по мениджмънт към Нов български университет и Опън
юнивърсити. От 2005 година е главен асистент на основен трудов
договор в БСУ, ръководител на програмно направление „Бизнес
администрация”, заместник декан по НИД на Центъра по
икономически и управленски науки, заместник ректор по учебната
дейност и акредитацията на Бургаски свободен университет.
Понастоящем доц. д-р Милен Балтов заема академичната
позиция „доцент” в ЦИУН при БСУ. Член на Международния съвет по
дребен бизнес на Института на управленски консултации на САЩ и
експерт по управленско консултиране за малки и средни
предприятия в Швейцарски институт за дребен бизнес. Автор е на
докторския труд „Управленско консултиране на малки и средни
предприятия” (ноември 2000 г.), с който придобита образователната
и научна степен «доктор» с Диплома №27169 от месец февруари 2001
г. на Висшата атестационна комисия при Министерски съвет на
Република България.
Чувствам се „професионално ангажиран” да отбележа, че доц. др Милен Балтов притежава много висока езикова култура,
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професионална и лична способност за международна комуникация.
Кандидатът за професор владее писмено и говоримо английски,
френски, немски, гръцки и руски език, което е солидна индикация за
добра професионална кариера и научно израстване.
2. Основание за написване на становище.
 Заповед на Ректора на БСУ проф. д-р Васил Янков № ЛС-144
от 20-09-2013 г.;
 Държавен вестник бр. 65 от 23-07-2013 г. за обявяване на
конкурс за редовен професор по чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда;
 Раздел IV на Закона за развитие на академичния състав в
Република България и раздел IV на Правилника за неговото
прилагане, Правилата за развитие на академичния състав в Бургаски
свободен университет.
3. Персонална характеристика на кандидата.
Познавам кандидата доц. д-р Милен Балтов за академичната
длъжност „професор” по цитираното по горе професионално
направление от ноември 2005 г. като преподавател на основен
трудов договор в Бургаски свободен университет. С необходимата
научна убеденост и искреност мога заявя, че колегата Балтов се
утвърди и доказа като:
 коректен,
принципен
и
изключително
компетентен
преподавател по дисциплините „Бизнес планиране”, „Управление на
инвестиции и иновации”, „Управление на проекти” и „Международни
аспекти на управление на човешки ресурси”. Със своите лични и
професионални качества той е сред най-обичаните преподаватели от
студентите и не случайно заема лидерски позиции сред направените
анкети и социологически проучвания;
 изследовател, експерт и консултант на много международни
проекти, програми и изследвания с подчертано практическа
насоченост, с основен принос за развитието на институцията
Бургаски свободен университет;
 уважаван и коректен в отношенията си колега, на който
винаги можеш да разчиташ както за професионална помощ, така и
за консултации и мнения по професионални и лични теми. Отзивчив
и внимателен ръководител, който определено има заслуга за
развитието на младия научен потенциал на Бургаски свободен
университет и в частност на Центъра по икономически и
управленски науки;
 взискателен и авторитетен програмен координатор за
учебната и научноизследователската дейност на образователната
програма „Бизнес администрация” при ЦИУН на БСУ, научен
ръководител на множество отлично подготвени дипломанти по
въпросите на управлението на европейски проекти, международното
сътрудничество и интеграционните процеси в обединена Европа;
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 инициатор и организатор на множество прояви и иновации в
Бургаския свободен университет като студентското научно
творчество,
международни
конференции,
връзки
с
бизнес
организациите, асоциацията на завършилите БСУ, факултативното,
продължаващото и професионалното обучение на студенти и други
външни
потребители,
клуб
„Мениджър”
и
много
други
административни прояви.
4. Количествена и качествена оценка (анализ) по критериите
и показателите за учебната работа.
Доц. д-р Милен Балтов участва в обявения конкурс за професор
със солидна по количество и качество научна продукция от 28
заглавия с общ обем от 1629 страници (100,8 печатни коли). Тя е
структурирана в:
 основни монографични трудове:
1.
Балтов М., Костадинов К., и др., 2008, „Икономика и
бизнес планиране за технологично ориентирани малки и средни
предприятия”, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”,
София. В общия обем от 286 страници, авторови - 248 стр.
(равносилни на 15,5 коли);
2.
Балтов М., 2013, “Бизнес проекти и инвестиции в
предприемачеството и иновациите”, Издателство „Начало”,
Бургас. Самостоятелен авторов обем от 527 стр. (равносилни на
33 коли);
 науни студии - 4 броя, 142 страници;
 научни статии - 3 броя, 18 стр.;
 научни доклади - 12 броя, 129 стр.;
 учебници и учебни помагала - 5 броя, 794 стр.;
 международни и национални проекти - 57 броя.
Научната ми съвест и компетентност налагат задължително да
отбележа, че научните и практико-приложните публикации за
участие в конкурса на доц. д-р Милен Балтов са на английски 16
броя (57.2%) и български 12 броя (42.8%). Прави много добро
впечатление, че те (монографиите, студиите и статиите) са
публикувани в утвърдени издателства и специализирани списания с
висок импакт фактор, включително и в чужбина. Научните доклади
са в специализирани сборници на международни конферинции и на
юбилейни конференции с международно участие.
Необходимо е също да се каже, че доц. д-р Милен Балтов
представя за участие в конкурса значителна по-обем и качество
изследователска и научно-приложна продукция в 57 национални и
международни проекта. Той е научен ръководител на 11 от тях,
финансирани от национални и международни институции,
включително и от авторитетните - Световната банка и Европейската
комисия, международните програми «Темпус», «Фар», «Леонардо да
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Винчи», фондацията «Отворено общество», холандското правителство
и други.
5. Характеризиране на основните научни приноси в
монографичния труд “Бизнес проекти и инвестиции в
предприемачеството и иновациите” като самостоятелен
обект за рецензиране.
Определено смятам, че основния монографичен труд на доц. д-р
Милен Балтов е оригинално международно изследване в областта на
бизнес
проектите,
инвестициите
в
предприемачеството
и
иновациите. То представлява професионален интерес не само за
научната, университетска общност, но и за по-прагматичната, делова
активност на бизнеса. Изследването на автора е в обем на 520
страници, стандартен текст (33 печатни коли). В логическа
последователност е структурирано в предговор, девет глави,
заключение и списък на ползвана литература. В него със задълбочена
професионална
компетентност,
научна
амбиция
и
лично
предизвикателство се открояват следните по-важни приносни
моменти, а именно:
Първо, монографичния труд на доц. д-р Милен Балтов
определено има характер на ново, оригинално научно-приложно
изследване, базирано на големия професионален опит и придобити
компетенции на кандидата. Той показва неговата професионална
способност да конструира и прилага съвременни модели на
икономически анализ, да обобщава теоретични и емпирични
резултати, да използва казусни методи за защита на своите тези,
позиции и становища;
Второ, методологическият подход за изследване, който се
базира на доказателствени факти, аргументи и емпиричен материал
на проектите за трансфер на технологии и научно-изследователски
резултати. Определоно смятам, че този подход може да бъде обект на
интерес и да се «патентован» от много български, чуждестранни
бизнес организиции и структури;
Трето, доразвитието и обогатяването на отделни елементи от
теоретичната концепция за програмирането и стимулирането на
иновационния потенциал и приоритетното развитие на българските
предприятия, насърчаването на научните изследвания и иновациите
в малките и средни фирми;
Четвърто, възприемането на проектите като алтернативни
форми за стимулиране на предприемачеството, финансиране и
развитие на малкия и среден бизнес;
Пето, доразвитата концепция за изследване на иновационната
политика на малки и средни предприятия, стимулите и бариерите за
развитие, регионалните аспекти на инвестиционната им дейност,
финансирането на тяхната конкурентноспособност, формирането и
действието на бизнес клъстери и други.

5

Шесто, усъвършенстване
на моделите за разработване,
финансиране и осъществяване на големи и реални проекти,
предлагащи иновативни решения с подчертано приложен характер и
значим практически ефект за българската икономика.
6. Академична
известност - цитиране
на
кандидата
в
публикации на други научни работници.
Предеставаната ми справка за цитиранията красноречиво
показва, че кандидата има широка национална и международна
известност, авторитет и определена публична визия. Установяват се
общо 24 цитирания, от които 11 след хабилитиране в монографични
и дисертационни издания, академични учебници, статии и научни
доклади, отпечатани в утвърдени и авторитетни издателства,
списания и темачитни сборници.
Крайна, обобщена оценка - заключение и становище.
С лична убеденост и научно самочувствие давам
изключително положителна оценка на научните трудове,
учебно-научната продукция, националните и международни
проекти на доц. д-р Милен Иванов Балтов. Лично ще гласувам с
явно „ДА” и позволете ми да препоръчам на уважаемите
членове на Научното жури, добросъвестно да вземат решение
като предложат на Академичния съвет да гласува
присъждането на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по
професионално направление 3.8. Икономика (бизнес проекти и
инвестиции
в
предприемачеството
и
иновациите),
в
образователна програма „Бизнес администрация”, към
Центъра по икономически и управленски науки на Бургаски
свободен университет - Бургас.
БСУ, Бургас
14 Декември 2013 г.

Член на научното жури:
доц. д-р Сава Димов

