


 

2 
 

1. Общо описание на представените материали 
 

Гл.ас.д-р Вяра Красимирова Славянска участва в конкурса с общо 54 
публикации извън дисетрационния труд, 5 от които в чуждестранни издания. Те 
включват: 

• Монография - 1 брой; 
• Студии - 3 броя; 
• Статии - 19 броя, 13 от които са публикувани в български издания, реферирани 

в световни научни бази данни, а 2 са публикувани в реферирано международно 
списание с Импакт фактор; 

• Научни доклади – 27 броя, 3 от които са публикувани в трудове на 
международни научни конференции в чужбина;  

• Учебници - 3 броя, 2 от които самостоятелни; 
• Учебни пособия - 1 брой, в съатворство.  
 

Направеният преглед на представените материали, включително научна и 
научно-приложна продукция на кандидатката ми позволява да направя няколко общи 
извода с оценъчен характер:  

 
1. Гл. ас. д-р В. Славянска има образователна и научна степен “доктор” в 

същата научна област, в която е обявен конкурса;  
2. Стажът й като щатен преподавател е повече от 16 години, четири от 

които след придобиване на степента „доктор”; 
3. Тематиката на преподаваните от нея дисциплини е изцяло в областта на 

научната специалност, по която е обявен конкурса;  
4. Представена е за рецензиране достатъчна по обем научна продукция, 

която обхваща всички жанрове - сериозен монографичен труд, студии, 
статии, доклади, учебници и учебни помагала;  

5. Тематиката на всички публикации представя кандидатката като доказан 
изследовател с ясно изразени научни ориентири в две основни области – 
управление на човешките ресурси и управление на проектни екипи, което 
тясно „кореспондира“ с професионалното направление и научната 
специалност на конкурсната процедура;. 

6. 38 от публикациите са резултат от творческите усилия на кандидатката 
през последните пет години – следователно става въпрос за изключително 
актуално творчество;  

7. Монографията и учебниците са рецензирани от едни от най-добрите и 
утвърдени специалисти в конкретната изследователска област, което само 
по себе си, е атестат за признание от страна на академичната гилдия; 

8. Останалата научна продукция е публикувана в реномирани 
специализирани списания и тематични сборници от университетски 
конференции (в т. ч. 5 от публикациите са извън България), което 
свидетелства, че Вяра Славянска има необходимото научно самочувствие 
и смелост да популярзира и защитава своите изследователски резултати и 
е известен автор не само сред българската научна общност, а и в 
чужбина; 

9. Силно изразен приоритет имат научните доклади (50%), което 
демонстрира, че кандидатката е активен участник в национални и 
международни научни форуми;  

10. Основната част от публикациите са самостоятелни (49 бр.), което е 
показател за това, че авторката е намерила своя област за изследване и 
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публикуване, а трудовете в съавторство доказват, че умее успешно да 
работи и в екип. В полза на кандидатката е също така прецизното 
разграничение на собствения принос в представените трудове за участие 
в конкурса;  

11. Положително впечатление създава участието на кандидатката в 7 
научноизследователски и приложни проекта с крайни възложители 
международни и национални институции. 

 
Предварителната ми обобщаваща оценка е, че общият обем и структура на 

представените публикации от гл.ас. д-р Вяра Славянска могат да се приемат като 
подходящи за участие и дори значително надхвърлящи минималния изискуем 
праг за допустимост до публично обявената конкурсна процедура.  
 
2. Отражение на научните публикации на кандидатката в литературата  
 

Кандидатката представя доказателства за осем забелязани цитирания от 
български автори в монографични издания, статии и научни доклади. Цитируемостта и 
публичният интерес към изследователските й резултати са атестат за оценката и 
признанието на други преподаватели и изследователи относно качеството и 
значимостта на нейните научни постижения. 
 Справката за цитиранията красноречиво показва, че резултатите от 
научно-изследователската работа на гл.ас. д-р Вяра Славянска са познати на 
научната общност, следователно тя има необходимата известност, авторитет и 
публична визия.  
 
3. Обща характеристика и оценка на дейността на кандидатката 
 

5.1. Учебно-педагогическа дейност  
 

 Гл. ас. д-р В. Славянска е на трудов договор за научно-педагогическа работа в 
Бургаски свободен университет от 1998 г. От представените индивидуални планове е 
видно, че през последните две учебни години тя е отработила 683 часа. Свидетел съм, 
че през целия си стаж като преподавател тя винаги е имала значителна по обем 
аудиторна и извънаудиторна натовареност, извършвайки разнообразна учебно-
преподавателска дейност в съответствие с потребностите на Центъра по икономически 
и управленски науки. 

Безспорно един от най-важните аспекти на преподавателската активност на 
кандидатката е свързан с  учебната й дейност.  През годините тя е водила семинарни 
занятия по учебните дисциплини „Основи на управлението”, „Организационно 
поведение”, „Управление на човешките ресурси” и „Управление на проекти”. 
Понастоящем е титуляр и изнася лекции по дисциплините „Организационно 
поведение” и „Управление на човешките ресурси” пред студенти в редовна и задочна 
форма на ОКС „бакалавър”, и „Управление на екипи” пред ОКС „магистър”. 
Следователно цялата й преподавателска дейност винаги е била в обхвата на 
тематичното направление на обявения конкурс за „доцент“. 
 Гл. ас. д-р В. Славянска има разработени собствени учебни програми за 
лекционни курсове и материали за семинарни занятия по преподаваните учебни 
дисциплини. Сериозна тежест при оценката на нейната учебно-педагогическа работа 
има участието й в написването на учебници и учебни помагала – самостоятелни 
учебници по „Управление на човешките ресурси” (454 стр.) и „Управление на проектни 
екипи” (224 стр.), както и учебник и помагало по „Основи на управлението” в 
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съавторство. Следователно издадената учебна литература също изцяло съответства на 
научната специалност на обявения конкурс.  
 В своята учебно-педагогическа дейност кандидатката демонстрира стремеж към 
непрекъснато актуализиране на знанията си, както и разнообразяване, обогатяване и 
усъвършенстване методите на преподаване. При това тя успешно съчетава стандартни и 
иновативни методи – освен че по време на занятия използва информационни 
технологии, мултимедийни продукти и активни методи на обучение чрез казуси, 
тестове, задачи, курсови проекти и т.н., тя има разработени учебни курсове и материали 
за електронно и дистанционно обучение по преподаваните дисциплини (в платформата 
Moodle на БСУ). Нещо повече, безспорни адмирации заслужава следното: с цел обмен 
на знания, умения и опит със света на бизнеса и поддържане на връзката между 
университетско образование и реална практика, тя редовно кани практикуващи 
мениджъри по управление на човешките ресурси като гостуващи лектори – това се 
оценява от студентите като изключително интересно и най-вече полезно за тяхното 
обучение и формиране на необходимите компетенции. 
  Друг важен аспект на преподавателската активност на кандидатката е свързан с 
подпомагане научното развитие на дипломанти и студенти. През последните години тя 
осъществява научно ръководство на дипломанти и рецензира магистърски тези на 
завършващи студенти в БСУ. Освен това регулярно се ангажира с ръководство на 
разработки, участващи в Студентско научно творчество, включително класирани на 
национален кръг. Също така участва в научно-практически конференции и работи по 
научно-изследователски проекти съвместно със студенти. 
 Заключителната ми оценка е, че учебно-методическата и 
преподавателската дейност на гл. ас. д-р В. Славянска, като автор на учебни 
програми, лекционни курсове, учебници и учебни помагала, и като ръководител 
на дипломанти и студенти, е пределно достатъчна по количество и качество за 
заемане на длъжността „доцент”.  
  
5.2. Научно-изследователска дейност 
 

Запознаването с научно-изследователската дейност на гл.ас.д-р Вяра Славянска 
красноречиво показва концентрация на интересите в две ясно обособени направления – 
управление на човешките ресурси и управление на проектни екипи. Считам, че 
насочването на научните интереси към сфера, различна от проблематиката на 
докторската дисертация, дава индикация за съществуващ сериозен потенциал, който 
позволява по-нататъшно научно развитие.  

Безспорно основна значимост сред научните публикации на кандидатката има 
монографичния труд на тема „Управление на текучеството”, в обем от 275 стандартни 
страници. Той представлява оригинално изследване, посветено на особено важен 
изследователски проблем в познавателен и приложен аспект. Неговото съдържание е 
показателно за многообхватно познаване на специализираната литература и научните 
постижения в конкретната област. Съответните научно-теоретични обобщения, 
методически и практически решения са представени с необходимата компетентност, 
задълбоченост, системност и научно-емпирична аргументация. По своята тематика и 
съдържание монографията има всички качества на хабилитационен труд, който 
определено представлява интерес не само за акадмичната общност, но и за 
професионалната управленска практика.  

Разбира се, в останалите публикации на кандидатката (студии, статии и научни 
доклади) също могат да се отбележат съществени постижения и приносни моменти във 
връзка с изследване на актуални научни проблеми и важни за управленската практика 
теми, както и намиране на решения с научна и приложна значимост. 
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В учебно-методичната литература натежава актуалност, много добра 
концентрация върху най-съществените въпроси от съответните области и издържаност 
спрямо съвременните академични стандарти в теоретично и методическо отношение. 
Тя представя кандидатката като опитен преподавател, който отлично владее материята 
и умее да я поднесе на студентите логически структурирано, прецизно аргументирано, 
ясно и достъпно. Заслужава си да се отбележи, че учебникът „Управление на проектни 
екипи” съдържа оригинални постановки и приноси, които до голяма степен му 
придават характеристиките на монографичен труд. 

Цялостното научно творчество на гл.ас.д-р Вяра Славянска впечатлява не само 
със своето количество, но и с високото си качество, задълбоченост, постигната 
целенасоченост и аналитичност на третираните въпроси. При това е налице ясно 
изразена връзка между публикациите и тематичните направления на преподаваните от 
нея дисциплини, което е безспорно предпоставка за богато информационно 
осигуряване на учебния процес.  

Важен компонент на изследователската и научно-приложната дейност на 
кандидатката е вече споменатото й участие в 7 научно-изследователски, образователни 
и научно-приложни проекти, финансирани от различни национални и международни 
институции. Също така, членството й в Българската асоциация по управление на 
проекти (БАУП) е своеобразно признание за активността и приноса й в тази област. 

Обобщаващият ми извод е, че като цяло трудовете убедително 
демонстрират научната ерудиция на гл.ас.д-р Вяра Славянска, добрата й 
теоретична подготовка, умения да дефинира научни проблеми, да систематизира, 
анализира и осмисля критично информацията и методическите подходи при 
тяхното изследване и решаване, както и умело да свързва научните изследвания с 
практическата им приложимост.  
 
5.3. Приноси  
 

В справка към документацията по обявения конкурс д-р В. Славянска е 
систематизирала приносите, които счита, че има в теоретичен и приложен аспект. 
Приемам посочените приноси като значими и отговарящи на реалните резултати и 
постижения в  изследователската й работа, както и като тематично свързани с научната 
специалност, по която е обявен конкурса.  

Дори и най-повърхностен поглед би разкрил, че в съдържателно отношение 
научните публикации на кандидатката за доцент са насочени към актуална и значима за 
теорията и практиката проблематика, недостатъчно разработена в българската научна 
литература (особено що се отнася до управлението на проектни екипи). По-
задълбоченият анализ на научната продукция ми дава основания за групиране на 
теоретичните и научно-приложните приноси в две изследователски области. 

 

I. Приноси в областта на Управлението на човешките ресурси 
 

Първото направление обхваща публикациите на кандидатката в сферата на 
управлението на човешките ресурси.  

 
Приноси с потенциал за обогатяване на теорията 
 

•••• Най-значимият и съответно с най-сериозна „приносна тежест“ научен труд в 
това направление е самостоятелната монография. В нея (и отчасти в публикация №3) е 
извършен комплексен анализ на основни теоретични концепции и емпирични 
изследвания в областта на управлението на човешките ресурси и индустриалната 
психология, въз основа на който:  
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- е обоснована необходимостта от систематизиран подход към управлението на 
текучеството;  

- е съставен цялостен модел за неговото управление в организацията като 
последователност от етапи с конкретно съдържание;  

- са идентифицирани основните инструменти за измерване, анализ и 
прогнозиране на текучеството, с цел установяване на необходимостта от неговото 
оптимизиране;  

- са изведени ключови фактори, генериращи неудовлетворение от трудовата 
ситуация и съответно стимулиращи напускане на работодателя;  

- са представени основните механизми за управленско въздействие върху 
идентифицираните фактори. 

 

•••• В трудове №5, №7, №8, №19, №24, №34, №35, №37, №38, №39, №40, №41, 
№42, №43, №45, №47 и №48 от приложения списък са обхванати редица направления в 
управлението на човешките ресурси с особена актуалност и значимост за съвременните 
условия, в това число в областта на: 

- изграждане на ефективни екипи; 
- открояване на специфични особености в управлението на персонала в 

международен контекст; 
- оценяване ефективността на системата за управление на човешките ресурси; 
- управление на таланта и креативността в организацията; 
- управление на корпоративното предприемачество; 
- мотивиране на персонала в условия на сезонна заетост; 
- механизми за задържане на ключовите служители в организацията; 
- управление на конфликтното поведение в работните групи. 
 

Практико-приложни приноси 
 

•••• В трудове №1, №2, №4, №6, №20, №21, №22, №23, №33, №44, №46, №49 и 
№50 от приложения списък са представени резултати от проведени собствени 
емпирични изследвания на управлението на човешките ресурси в български стопански 
и нестопански организации, насочени към: 

- откриване на доказателства, потвърждаващи научни тези и постановки; 
- идентифициране на специфични проблеми в реалното управление на 

човешките ресурси; 
- формулиране на изводи за състоянието на управлението на човешките ресурси 

и адресиране на конкретни препоръки към ръководствата на съответните организации. 
 

II. Приноси в областта на Управлението на проектни екипи  
 

Второто направление обхваща публикациите на кандидатката в сферата на 
управлението на проектни екипи. 

 

Приноси с потенциал за обогатяване на теорията 
 

•••• В трудове №15, №16, №28 и №30 и от приложения списък е разработена 
актуална и значима проблематика с дефицит на съществуващо знание в българската 
литература, като чрез установени пропуски, критичен анализ и обобщение на опита са 
съставени и собствени методики и класификации.  

•••• В трудове №10, №11, №12, №13, №17, №18, №25, №27 и №32 от приложения 
списък е направен многоаспектен анализ на множество фактори, влияещи върху 
ефективността при управлението на човешките ресурси в проекта – организационна 
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структура, проектен мениджър, тип и сложност на проекта, организационна култура и 
др.  

•••• В трудове №9, №14, №26 и №29 от приложения списък е аргументирана 
необходимостта и са демонстрирани възможности за приложение на множество идеи и 
психометрични инструменти от поведенческите науки, които са с по-нетрадиционен и 
непопулярен характер в областта на проектния мениджмънт.   

   •••• Основните моменти от трудовете в тази изследователска област са 
синтезирани и систематизирани в учебник по Управление на проектни екипи (№54 от 
приложения списък), обхващащ проблематиката в нейната комплексна цялост – като 
съвкупност от влияещи фактори и последователност от етапи със специфично 
съдържание и технология на реализиране. Смея да твърдя, че по своята структура и 
съдържание той има твърде оригинален характер. 

 

Практико-приложни приноси 
 

•••• В трудове №31 и №36 от приложения списък са представени резултати от 
собствени изследвания на кандидатката с потенциал да подпомогнат 
усъвършенстването на българската практика по управление на проектни екипи в 
мултипроектни организации.  

 

Не бива да се пренебрегват и приносите на кандидатката в областта на 
преподаването, които следва да се търсят не само в учебната литература, но и в 
цялостната й работа като главен асистент. В този контекст, обобщените приноси са:  

- разработване на учебници и помагала за осигуряване на учебния процес и 
формирането на знания и умения по преподаваните дисциплини;  

- разработване на курсове и материали в платформата за електронно обучение 
Moodle на БСУ; 

- активно използване на съвременни иновативни и интерактивни методи за 
обучение; 

- осъществяване на научно ръководство на отличени с награди за научно 
творчество студенти и т.н. 

  
              Считам, че формулираните научни и практико-приложни приноси могат 
да се окачествят като съществени и по своя характер се заключават преди всичко 
в обогатяване на съществуващите знания относно възможностите за 
усъвършенстване на теорията и практиката по управление на човешките ресурси 
и управление на проектни екипи. Те представят гл.ас. д-р Вяра Славянска като 
компетентен и надежден научен изследовател в съответните области.   

 
4. Лични впечатления 
 

Познавам Вяра Славянска от 1997 г., тоест от самото начало на академичната й 
кариера. Бил съм научен ръководител на докторантурата й, рецензент на 
самостоятелните й учебници и нейн дългогодишен колега в Бургаски свободен 
университет. На тази основа съм отлично запознат с нейните научно-изследователски, 
преподавателски и личностни качества. 

Като научен изследовател кандидатката се отличава с огромен творчески хъс и 
амбициозност, изключителна активност, работоспособност, до голяма степен 
самоувереност, но и самовзискателност. Нейното досегашно развитие показва едно 
непрекъснато усъвършенстване като автор на научни публикации, който си поставя 
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високи цели и най-вече има силната вътрешна мотивация, енергията и способностите 
да ги следва. 

В областта на преподаването с течение на годините гл.ас.д-р Вяра Славянска се 
утвърди и доказа като принципен, високо компетентен и ерудиран преподавател по 
съответните учебни дисциплини. В работата си със студентите тя е взискателна и 
критична, но и много коректна, отзивчива и внимателна. Обяснимо е, че със своите 
лични и професионални качества, толерантно и дружелюбно отношение, интересен, 
атрактивен и достъпен стил на преподаване, тя успя да се превърне в един от любимите 
преподаватели, при това с лекота провокиращи интерес и мотивация у студентите – 
доказателство за тяхното удовлетворение е регулярното й поставяне на едно от първите 
места в провежданите анкети за оценяване на преподавателите.  
 Като научен ръководител на дипломанти кандидатката проявява изключителна 
съвестност, усърдие и всеотдайност – вероятно по тази причина те са винаги добре 
подготвени и защитават дипломните си работи с отлична оценка.  

Гл.ас.д-р Вяра Славянска е уважавана като личност, преподавател и 
изследовател от колегите си в БСУ. В отношенията си с тях тя демонстрира 
добронамереност, етичност, коректност и готовност за подкрепа и съдействие при 
решаване на проблеми от личен и професионален характер. Определено не е 
конфликтна, но винаги има позиция и е готова да я отстоява, тъй като има силно 
развито чувство за справедливост и за лично и професионално достойнство. Проявява 
изключителна отговорност към изпълнението на ежедневните си служебни задължения 
и се включва с желание и необходимата отдаденост в организирането на академични 
мероприятия, в т.ч. конференции и други събития (например, ежегодно участва в 
подготовката и провеждането на конференцията „Съвременни управленски практики” 
при ЦИУН на БСУ).  

Въз основа на личните си впечатления от гл.ас.д-р Вяра Славянска, с 
убеденост твърдя, че тя наистина обича работата си и я върши с удоволствие, като 
влага огромен ентусиазъм, ангажираност и всеотдайност както в 
преподавателската, така и в научно-изследователската си дейност, а освен това 
притежава значителен потенциал и висока мотивация за по-нататъшно развитие 
като изследовател и академичен преподавател. 
 
5. Критични бележки и препоръки 

 

 Анализът на научната продукция на кандидатката за „доцент” показа, че в нея не 
се съдържат сериозни слабости, които да се отразят на заключителната оценка в 
Становището. Като подчертавам още веднъж положителните резултати от цялостната й 
дейност, бих си позволил някои препоръки, по-скоро с характер на добронамерени 
съвети и насоки за бъдеща работа:  

1. Намирам за целесъобразно натрупаният научен опит и потенциал на 
кандидатката в бъдеще да се насочат към провеждане на следващи сериозни 
монографични изследвания, с оглед по-нататъшно развитие на нейната 
творческа и академична кариера.  

2. Предвид липсата на езикови бариери, бих препоръчал на кандидатката да 
разшири публикационнатата си дейност в престижни чуждестранни издания 
с Импакт фактор, което определено би й осигурило значително по-голяма 
разпознаваемост и популярност в глобалното научно-изследователско 
пространство; 

3. Препоръчвам на кандидатката въз основа на богатата си академична 
практика и лекционните си материали да подготви и издаде учебници и 
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помагала и по останалите преподавани дисциплини, включително пособия за 
обучение в електронна среда; 

4.  Бих посъветвал кандидатката да направи официална справка за цитиранията 
на своите трудове чрез НАЦИД - предвид голямото количество публикувани 
материали в национални и чуждестранни издания, които са реферирани и 
индексирани в световни научни бази данни, твърде възможно е да открие 
множество неизвестни за нея цитирания, включително в чужбина.  

 
 

6. Заключение 
 

 Кандидатката Вяра Славянска е доктор по „Социално управление” и главен 
асистент в ЦИУН на БСУ. Тя има натрупан значителен учебно-преподавателски опит и 
обем научно-изследователска продукция, като професионалното й развитие като 
преподавател и изследовател е свързано изцяло с областта на обявения конкурс. 

Кандидатката за академичната длъжност „доцент” участва в конкурса с научни 
публикации по актуални и съществени за съвременната управленска теория и практика 
проблеми, съдържащи ясно откроени приноси с научен и научно-приложен характер. 
Научната й продукция съдържа обобщения на резултати, получени чрез сериозна 
изследователска дейност, което я представя като изграден изследовател и специалист в 
своята област с определен авторитет и име в научната общност. Учебно-
преподавателската й работа я представя като високо квалифициран специалист, 
уважаван от академичната колегия и студентите. С основание може да се направи 
извода, че тя е един завършен университетски преподавател, проявяващ стремеж към 
непрекъснато обогатяване и самоусъвършенстване в духа на най-добрите практики във 
висшето образование. 

Всичко изложено в настоящето становище ми дава основание да считам, че 
кандидатката гл.ас.д-р Вяра Славянска има висока степен на подготвеност, отговаря на 
условията и дори значително надхвърля препоръчителните научни и наукометрични 
формални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент”, посочени в 
Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 
Правилника за неговото прилагане и Правилника за развитие на академичния състав на 
ВУАРР. Убеден съм, че заемането на тази длъжност ще бъде напълно заслужено и ще й 
даде възможност да разгърне и насочи своя потенциал към бъдещи творчески изяви 
като изследовател и обещаваща академична кариера като преподавател. 

Поради това, с удоволствие и убеденост давам своята изключително 
положителна оценка и препоръчвам на членовете на уважаемото Научно жури 
единодушно да гласуват на гл.ас.д-р Вяра Славянска да бъде присъдена 
академичната длъжност „доцент” по Професионално направление 3.7. 
„Администрация и управление”, Научна специалност „Социално управление” за 
нуждите на ВУАРР. 

 
 
 
 
 
 
 
14.05.2014 г.          Член на журито:            /п/ 
              /……………………../ 
 


