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ВИСШ Е У ЧИЛИЩ Е ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИО НИ ТЕ 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Р Е Ц Е Н З И Я

от проф. д-р ик.н. Атанас Дамянов, МВБУ -  Ботевград

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 
длъжност “ПРОФЕСОР” по професионално направление 3.7. „Администрация и 

управление”, специалност „Социално управление”

В конкурса за професор, обявен в Държавен вестник, бр. 71/15.09.2015 г. и в сайта 
на ВУАРР - Пловдив за нуждите на катедра „Управление” към „Факултет по икономика 
и управление”, като кандидат участва доц. д-р Вяра Славянска от Висше училище по 
агробизнес и развитие на регионите -  гр. Пловдив

1. Кратки биографични данни

Доцент В. Славянска последователно завършва: Английска езикова гимназия „Гео 
Милев“, град Бургас, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ -  специалност „Маркетинг и 
планиране“ и допълнителна специализация „Банков контрол“, докторат в катедра 
„Управление“ на УНСС, който завършва с получаване на ОНС „Доктор по икономика“.

Започва работа като учител. След това хоноруван асистент, редовен асистент по 
социално управление, старши и главен асистент в БСУ. Академичната длъжност 
„Доцент“ получава във ВУАРР.

2. Общо описание на представените материали

Кандидатът доц. д-р Вяра Славянска участва в конкурса с:
• Монографии -  1 брой;
• Студии -  2 броя;
• Статии -  17 броя;
• Научни доклади -  15 броя;
• Учебници -  8 броя.

Публикациите могат да бъдат класифицирани както следва:

По вид:
• Студии - 2 броя;
• Статии - 17 броя;
• Доклади - 15 броя.

По значимост
• Статии в издания с Импакт-фактор -  1 брой [публикация 4].
• Пленарни доклади -  0 броя.
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• Наградени публикации -  0 броя.

По място на публикуване:
• Статии в реферирани международни списания -  10 броя [публикации 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 и 13].
• Доклади в трудове на международни научни конференции в чужбина -  8 броя 
[публикации 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28].
• Статии в национални списания - 9  броя [публикации 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20].
• Доклади в трудове на международни научни конференции в България - 6 броя 
[публикации 29, 30, 31, 32, 34 и 35].
• Доклади в трудове на национални научни конференции, сесии и семинари -  1 брой 
[публикация 33].
• Доклади в научни трудове на университети -  11 броя [публикации 21, 22, 23, 24, 25, 
29, 30, 31, 32, 34 и 35].
По езика, на който са написани:
• На английски език -  19 броя [публикации 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27,28 и 29];
• На български език -  24 броя [публикации 1 ,2 ,3 , 14, 15, 16, 17, 18, 1 9 ,2 0 ,3 0 ,3 1 ,3 2 , 
33, 34, 35, 36. 37, 38. 39, 40, 41, 42 и 43].
По брой на съавторите:
• Самостоятелни - 39 броя [публикации 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43];
• С един съавтор -  3 броя [публикации 18, 33 и 35];
• С двама съавтори -  0 броя;
• С трима и повече съавтори -  1 брой [публикация 30].

Рецензирани преди публикуване - 4 3  бр.

От тези данни могат да се направят, най-малко, следните изводи: 
а/ основният сегмент от научните публикации на кандидата са в сериозни, 

меродавни издания;
б/ и като количество /брой/, и като качество публикациите отговарят на 

императивите за заемане на желаната академична длъжност;
в/ осигурен е достъп до тях чрез публикуване на една трета на английски език; 
г/ налице е подчертан стремеж към самостоятелност при публикациите -  90% 

са признак на ясна индивидуалност и само 10% са в съавторство; 
д/ една четвърт са в реферирани издания.
Всичко това е в унисон със ЗРСРБ и Правилника на Висшето училище.

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 
цитирания)

• Общо -  6 цитирания;
• От български автори -  4 цитирания;
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• От чужди автори -  2 цитирания.
Като силно положителен момент може да се оцени цитиранията от чуждестранни 

автори.

4. Обща характеристика на дейността на кандидата

4.1. Учебно-педагогическа дейност

Кандидатът притежава седемнадесет годишен опит като преподавател по
учебните дисциплини „Основи на управлението”, „Организационно поведение”, 
„Управление на човешките ресурси” и „Управление на проекти” в Бургаски свободен 
университет, а от 2014 г. е титуляр на следните учебни дисциплини във ВУАРР; 
Основи на управлението -  бакалавър; Управление на човешките ресурси -  бакалавър; 
Стратегическо управление -  бакалавър; Стратегическо управление на човешките 
ресурси -  магистър; Методи и техники за подбор, оценяване и развитие на персонала -  
магистър; Мотивационни модели в управлението на персонала -  магистър; Управление 
на човешките ресурси в проектна среда -  магистър; Методи и стратегии в управлението
-  магистър; Фирмени стратегии -  магистър; Техники за вземане на управленски 
решения -  магистър; Организационен мениджмънт -  магистър; Здравен мениджмънт -  
магистър; Методи и процеси по управление на проекти -  магистър; Европейски 
фондове и програми -  магистър.

Въз основа на този ..сух“ списък може да се прецени, че кандидатът: 
а/ извършва сериозна по обем и вид учебна работа; 
б/работи с фундаментални и произтичащи от тях научни дисциплини; 
в/ постига дълбочинност по определени теми от управление на човешките 

ресурси:
г/ интрепретира материята за УЧР в нова вътрешна и външна среда, като е 

отчетена и европеизацията на българския социален и стопански живот.

4.2. Приноси

Преди всичко следва да се подчертае, че монографичното изследване на доцент В. 
Славянска определено притежава качества на голям докторат! Привлича със своята 
оригиналност и демонстрира позитивна асиметричност между концептуалност и 
емпиричност. Прави впечатление и големия литературен обем, актуален.

Всъщност в предоставените изследвания се съдържа букет от много добри и 
отлични постижения на кандидата. Аз откроявам само част от тях, чиято консистенция 
съдържа теоретико-методологически и приложен характер.

П ъ р в о ,  въз основа на основните изследвания /монография, студии и статии/ са 
развити идеи и тези, които се разполагат на терена на „Вибрантната икономика“ във 
веригата „Инфраструктура -  Структура -  Суперструктура“ с акцент върху третия 
елемент на тази конструкция. В него се вписва мениджмънта и като философия, и като 
практика, респ. поведението на мениджърските институции на фирмите, на 
предприемачите. И уловените нови изследователски, управленски ниши.
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В т о р о ,  разработена е актуална и значима проблематика при явен дефицит на 
съществуващото знание както в областта на проектния мениджмънт, така и в областта 
на човешките ресурси (в българската, а до голяма степен и в световната литература), а 
именно -  изграждането на ефективни системи за управление на човешките ресурси в 
мултипроектната организация. Изясняването и осмислянето на тази проблематика, от 
една страна, допринася за научното знание в областта на проектния мениджмънт, тъй 
като се концентрира върху един почти неизследван фактор за успешното реализиране 
на проектната дейност, а от друга страна допринася за теоретичната област на 
управлението на човешките ресурси, тъй като разглежда възможното приложение на 
съществуващите управленски подходи и методи в специфичен „нетрадиционен” 
организационен контекст. Въз основа на комплексен и обстоен анализ на утвърдени и 
приети и от Изтока, и от Запада концепции:

а) са представени специфичните особености на мултипроектната среда като 
естествена среда на проектния мениджмънт;

б) са идентифицирани възможните проблеми, свързани с управлението на 
персонала в мултипроектната организация;

в) е обоснована необходимостта от приспособяване на системата за управление 
на човешките ресурси към условията на мултипроектната среда, чрез акцентиране 
върху възможностите й да реши идентифицираните проблеми;

г) са формулирани възможни решения за промяна в съдържанието и структурата 
на тази система.

Т р е т о ,  постигната е теоретико -  методологическа дълбочина въз основа на 
очертаната от кандидата хибридност на мултипроектните организации чрез 
съчетаването на проектно развитие и класическо функциониране на фирмения, 
корпоративния мениджмънт. Човешкият фактор е разглеждан и като субект, и като 
обект на управленския процес.

Ч е т в ъ р т о ,  по емпиричен път е апробиран хибридния характер на 
мултипроектните организации като:

- са идентифицирани колизии, които са времеви, финансови, операционни и
пр., между двете основни дименсии на този тип организации -  проектен 
профил и класическа функционалност;

- асиметрична координация;
- проява на проектен индивидуализъм, достигащ и до проектен егоизъм или на 

проектен изолационизъм на част от участниците в различните проектни екипи.
Освен концептуалност, налице са и методически нюанси и иивариантно 

знание.

П е т о ,  изследвани са специфични проявления на управлението на човешките 
ресурси в области, като: мотивиране на академичния състав във висшите училища, 
управление на човешките ресурси в земеделския сектор, трудовата интеграция и 
дискриминация на имигрантите -  значение, проблеми при измерването й в България, 
социалното фермерство като алтернатива за трудова заетост на имигрантите .
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Ш е с т о, в дидактически аспект разработените учебници и учебни пособия -  
структурно и съдържателно предпоставят напълно самостоятелна работа на 
обучаваните и са основна стъпка към онлайн платформа за работа със студентите както 
в бакалавърска, така и в магистърска степен.

5. Оценка на личния принос на кандидата

Кандидатът убеждава, че:
- Може да разкрива нови изследователски ниши!
- Притежава способност да се ориентира и да филтрира „океан“ от публикации и 
да привлече тези, които валидират изследванията му!
- Владее анализа и синтеза, има силна аналитичност и подчертава склонността си 
към изграждане на знание с методически характер!
- Съчетава хоризонтални, вертикални и диагонални връзки и взаимоотношения.

6. Критични бележки и препоръки

Първо, уместно е в част от учебниците да се включат казуси /case study/ - поне по 
един за всяка тема.

Второ, да привлича повече количествени методи в своите изследвания.
Трето, да оптимизира броя на курсовете, които преподава, чрез умелото им 

редуциране. По този начин ще се постигне по-голяма дидактическа дълбочина.
Четвърто, да не спира, а да продължи все така активно да работи, за да постига 

нови равнища на диверсифицирано и интердисциплинно знание.

7. Лични впечатления

Познавам доцент В. Славянска още по време на обучението и като студент. 
Изпъкваше като hardworking student, качество, което е развито във времето, уплътнено 
с иновативност. Участвувала е успешно в студентски научни изяви, и самостоятелно, и 
в екип.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Имайки предвид гореизложеното и в синтез, че кандидатът:

A. Притежава научната степен „Доктор по икономика“;
Б. Заема академичната длъжност „ДОЦЕНТ“;
B. Участва в национални и интернационални научни форуми, като по този 

начин се позиционира в българското и международното академично 
пространство;

Г. Почти всички публикации са били предмет на верификации в 
редакционни колегии от различен мащаб или са били рецензирани, когато такива 
колегии не са били налице;
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Д. Горното /предходното/ ни убеждава в търсенето на външно оценяване, на 
съвети, което означава, че кандидатът продължава да търси дискусия, експертна 
оценка, научни мнения от колеги, което може да се оцени по достойнство;

Е. Преподаване /периодично/ в чуждестранни университети от Европейския 
съюз, т.е., налице е позитивна преподавателска мобилност;

Ж. Кандидатът е изграден изследовател и преподавател, ерудиран, с висок 
професионален теоретико -методологически и методически капацитет.

с убеденост и категоричност доцент д-р Вяра Славянска да бъде избрана за 
академичната длъжност „Професор” по професионално направление 3.7. 
„Администрация и управление”, специалност „Социално управление”.

Ето защо

П Р Е Д  ЛАГАМ

15.12.2015 г. Рецензент:
/проф. д-р ик.н. Атанас Дамянов/
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