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от проф. д-р Евангелий Андронов,
Център по икономически и управленски науки, Бургаски свободен университет

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, като единствен кандидат участва доц. д-р Вяра Славянска, преподавател на 

основен трудов договор във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите -
гр. Пловдив

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Управление” към „Факултет по 
икономика и управление”, ВУАРР. Участвам в състава на научното жури съгласно 
решение на ФС № 29/10.11.2015 г. и заповед на Ректора наВ У А РР № 442/23.11.2015 г.

1. Кратки биографични данни
Вяра Славянска е родена на 23.03.1974 г. в гр. Бургас. Средното си образование 

завършва в Английска езикова гимназия „Гео Милев” (Бургас) през 1993 г., а висшето - 
в Стопанска академия „Д.А.Ценов” (Свищов) през 1997 г. През 2009 г. успешно 
защитава дисертация на тема „Формиране на проектен екип в условията на матрична 
структура” като докторант към катедра „Управление” при Университет за национално 
и световно стопанство и през 2010 г. придобива образователна и научна степен 
„доктор” по научна специалност „Социално управление” (диплома № 34188 на ВАК).

Академичната кариера на Вяра Славянска започва през 1997 г. като преподавател 
на хонорар. От 1998 г. е в основни трудови правоотношения с Бургаски свободен 
университет, изкачвайки последователно стълбицата на академичните длъжности 
„асистент”, „старши асистент” и „главен асистент” по „Социално управление” към 
Центъра по икономически и управленски науки. През 2014 г. придобива академична 
длъжност „доцент” по „Социално управление”, което съвпада с назначаването й на 
основен трудов договор във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

Кандидатката владее свободно английски език и го ползва активно в 
преподавателската и научно-изследователската си дейност, което е солидна 
предпоставка за добра професионална кариера и научно израстване. Езиковата й 
подготовка й позволява да ползва широк кръг от научни публикации и всякаква друга 
информация по интересуващите я изследователски проблеми, както и по въпроси на 
университетското преподаване, непрекъснато актуализирайки по този начин своите 
знания. Освен това й дава възможност да участва в международния обмен като лектор, 
да специализира в чужбина и да популяризира своите научно-изследователски 
резултати на чуждестранни научни форуми и в международни специализирани издания.

Намирам, че натрупаният над 18-годишен преподавателски опит от доц. д-р 
Вяра Славянска е напълно достатъчен за придобиване на длъжността „професор”.

2. Общо описание на представените материали
Кандидатката доц. д-р Вяра Славянска участва в конкурса с общо 43 публикации 

извън тези, които е представила в процедурата по хабилитация за доцент и които е



цитирала във връзка с придобиване на ОНС „доктор” . Те могат да бъдат 
класифицирани както следва:

По вид:
• Монографии -  1 брой;
• Студии -  2 броя;
• Статии -  17 броя;
• Научни доклади -  15 броя;
• Учебници -  8 броя.

По значим ост:
• Статии в издания с Импакт-фактор -  1 брой [публикация 4].
• Пленарни доклади -  0 броя.
• 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, 19, 20, 30, 31, 32, 
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.

Първоначалният преглед на представените материали ми позволява да направя 
няколко общи извода:
1. Доц. д-р Вяра Славянска има образователна и научна степен “доктор” в същата 
научна област, в която е обявен конкурса.
2. Стажът й като университетски преподавател, в т.ч. хоноруван и щатен, е над 18 
години” .
3. Представена е за рецензиране достатъчна по обем научна продукция, която обхваща 
всички жанрове - сериозен монографичен труд, студии, статии, доклади и учебници. 
Ако към нея се добавят и публикуваните 57 труда преди хабилитацията за доцент, това 
прави творческата дейност на авторката доста внушителна.



4. Почти всички публикации (с изключение на една) са резултат от творческите усилия 
на кандидатката през последните две години -  следователно става въпрос за 
изключително актуално творчество.
5. М онографията и учебниците са рецензирани от едни от най-добрите и утвърдени 
специалисти в съответните научни области, което само по себе си, е атестат за 
признание от страна на академичната гилдия.
6. Останалата научна продукция е публикувана в реномирани специализирани списания 
и тематични сборници от университетски конференции (в т. ч. 18 от публикациите са 
извън България), което свидетелства, че Вяра Славянска има необходимото научно 
самочувствие и смелост да популяризира и защ итава своите изследователски резултати 
не само сред българската научна общност, а и в чужбина.
7. Основната част от публикациите са самостоятелни (39 бр.), което е показателно, че 
авторката е намерила своя област на изследване и публикуване, а трудовете в 
съавторство доказват, че умее успешно да работи и в екип. В полза на кандидатката е 
също така прецизното разграничаване на собствения принос в представените трудове за 
участие в конкурса.

Предварителната ми обобщена оценка е, че общият обем и структура на 
представените от доц. д-р Вяра Славянска научни публикации могат да се 
приемат като подходящи за участие и дори надхвърлящи минималния изискуем  
праг за допустимост, освен че тематично „кореспондират“ тясно с 
професионалното направление и научната специалност на процедурата.

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 
цитирания)
• Общо -  6 цитирания;
• От български автори -  4 цитирания;
• От чужди автори -  2 цитирания.

Кандидатката представя доказателства за шест забелязани цитирания от 
български и чуждестранни автори в монографични издания, учебници, статии и други 
разработки. Този публичен интерес към изследователските й резултати е атестат за 
оценката и признанието на други преподаватели и изследователи относно качеството и 
значимостта на нейните научни постижения. Предвид голямото количество 
публикувани материали в национални и чуждестранни издания, които са реферирани и 
индексирани в световни научни бази данни, твърде възможно е да съществуват и 
множество неизвестни за авторката цитирания, включително в чужбина.

Справката за цитиранията красноречиво показва, че проблематиката и 
резултатите от научно-изследователската работа на доц. д-р Вяра Славянска са 
познати на научната общност, следователно тя има необходимата известност и 
авторитет.

4. Обща характеристика на дейността на кандидата
4.1. Учебно-педагогическа дейност

Доц. д-р Вяра Славянска е ангажирана с учебно-педагогическа дейност вече над 
18 години, като в Бургаски свободен университет е преподавала дисциплините Основи 
на управлението, Организационно поведение, Управление на човешките ресурси и 
Управление на проекти, а от 2014 г. е титуляр на следните учебни дисциплини във 
ВУАРР: Основи на управлението, Управление на човешките ресурси, Стратегическо 
управление, Стратегическо управление на човешките ресурси, Методи и техники за 
подбор, оценяване и развитие на персонала, М отивационни модели в управлението на 
персонала, Управление на човешките ресурси в проектна среда, Методи и стратегии в 
управлението, Фирмени стратегии, Техники за вземане на управленски решения,



Организационен мениджмънт, Административен мениджмънт, Здравен мениджмънт, 
Методи и процеси по управление на проекти, Европейски фондове и програми. 
Следователно цялата й преподавателска дейност винаги е била изцяло в областта на 
научната специалност, по която е обявен конкурса за „професор“. През изминалата 
учебна година кандидатката е имала 525 часа аудиторна заетост.

Доц. д-р Вяра 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 
имат подготвените 8 самостоятелни учебници по Основи на управлението, Стратегии и 
методи в управлението, Фирмени стратегии, Управление на човешките ресурси, 
Организационно поведение, Стратегическо управление на човешките ресурси и Методи 
и техники за подбор, оценяване и развитие на персонала, Управление на проекти и 
проектни екипи. Има и разработени учебни курсове и материали за електронно и 
дистанционно обучение (по дисциплината Фирмени стратегии). Освен че 
публикуваната учебно-методична литература отговаря напълно на изискванията на 
нормативната уредба във висшето образование, тя утвърждава кандидатката като 
достатъчно подготвена теоретико-методологично в областта на научната специалност 
на конкурса. В нея 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 проекти и 
проектни екипи” съдържа оригинални постановки и приноси, които до голяма степен 
му придават характеристиките на монографичен труд.

В своята преподавателска дейност доц. Вяра Славянска регулярно разнообразява 
използваните методи в посока към тяхното осъвременяване -  информационни 
технологии, активни методи на обучение чрез казуси, тестове, задачи, курсови проекти, 
гостуващи лектори (практикуващи мениджъри по УЧР) и т.н.

Кандидатката е участвала в разработването на учебни планове за 4 специалности в 
ОКС бакалавър и магистър (Управление на човешките ресурси, М ениджмънт на 
човешките ресурси, Стопанско управление със специализация управление на 
агробизнеса и Управление на общините със специализация регионално планиране и 
развитие), както и в комисии за държавни изпити.

Вяра Славянска е участвала в две преподавателски мобилности по програма 
Еразъм -  в Университета на Кордоба и Университета на Барселона. Освен това 
преподава на английски език дисциплините Firm strategies in agribusiness и European 
Funds and Programmes на студенти, обучаващи се във ВУАРР по програма Еразъм.

Много важен момент в биографията на кандидатката е специализацията й 
„International training programme on Leadership development” в Института към 
Индийското министерство на труда V. V. Giri National Labour Institute (Делхи, Индия) 
по Програмата за техническо и икономическо сътрудничество на правителството на 
Индия (ITEC Programme).

Заключителната ми оценка е, че учебно-педагогическата дейност на доц. д-р 
В. Славянска, като автор на учебни програми, лекционни курсове и учебници, е 
пределно достатъчна по количество и качество за заемане на длъжността 
„професор”.

4.2. Научна и научно приложна дейност
Кандидатурата на Вяра Славянска е издържана както в преподавателски, така и в 

научен аспект. Цялостната й научна дейност я представя като доказан изследовател с



ясно изразени ориентири в областта на управлението на човешките ресурси, което 
изцяло съответства на професионалното направление, по което е обявен конкурса. Като 
пряк участник в развитието на академичната кариера на Вяра Славянска забелязвам 
ясно очертана тенденция на последователност и систематичност при избора на 
проблематика, свързана с разширяване и надграждане на проучванията и приносите, 
реализирани до хабилитацията за доцент. От една страна, през годините тя устойчиво 
задълбочава научните си интереси към управлението на човешките ресурси в проектна 
среда, обхващайки все повече негови аспекти, а от друга страна прогресивно разширява 
и обогатява обсега на изследванията си, насочвайки се към нови сфери и научни 
области, актуални за съвременните икономики, включително за България (като 
например, трудовата интеграция на имигрантите). Това дава индикация за съществуващ 
сериозен потенциал, позволяващ по-нататъшно научно развитие.

Безспорно основна значимост сред научните публикации на кандидатката има 
монографичния труд на тема „Управление на човешките ресурси в мултипроектна 
среда”, който е посветен 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 
необходими качества и определено представлява интерес не само за академичната 
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. Следователно, 
освен че съдейства за доразвитие и обогатяване на научните знания, тя подпомага 
усъвършенстването на практиката.

Цялостното научно творчество на доц.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 участието й в 5 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.

В контекста на научните изяви може да се разглежда и това, че Вяра Славянска е 
секретар на катедра „Управление”, номиниран експерт за участие в процедурите по 
оценяване и акредитация на ВУЗ, била е председател и член на научни журита, 
рецензент на статии за списание „Ново знание”, член на редакционната колегия и 
рецензент на множество доклади за конференции, организирани от ВУАРР.

Обобщаващият ми извод е, че като цяло трудовете убедително демонстрират 
научната ерудиция на доц. 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.



4.3. Приноси
В справка към документацията по обявения конкурс доц. Вяра 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. В съдържателно отношение научните 
публикации на кандидатката са насочени към актуална и значима за теорията и 
практиката проблематика, недостатъчно разработена в българската научна литература. 
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 в проектна
среда
А. Теоретични приноси
• Задълбочено е разработена актуална и значима проблематика с 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. На основата на комплексен и обстоен анализ на 
фундаментални 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 (посочените приносни моменти се съдържат в публикации №1, №19, 
№20, № 26 и №31 от приложения списък).

• Изследвани са множество слабо разработени аспекти, свързани с управлението 
на проектните екипи -  знания, умения, лични характеристики и лидерски стил, 
включително стил на комуникиране на проектния мениджър (№2, №7, №10, №23 и 
№43), екипни заседания и междуличностни комуникации (№6, №15 и №43), 
мотивиране на проектните участници (№17, №25 и №43), управление на конфликтите в 
екипа (№ 34 и № 43), създаване на знание в проекта (№35 и №43).

Б. Практико-приложни приноси
•  Представени са резултати от изследвания с потенциал да усъвършенстват 

българската и световна практика по управление на човешките ресурси в мултипроектна 
среда (№1 и №3).

II. Приноси в областта на Управлението на човешките ресурси
А. Теоретични приноси
•  Обхванати са множество аспекти на управлението на човешките ресурси чрез 

акцентиране върху проблеми с особена актуалност и значимост, като: стратегически



грешки при управлението на човешките ресурси в българските организации (№5), 
ефекти от съкращенията на персонал и механизми за тяхното управление (№8 и №13), 
текучество на персонала -  измерване, анализ и прогнозиране (№16 и №29).

• Изследвани са специфични проявления на управлението на човешките ресурси в 
области, като: мотивиране на академичния състав във висшите училища (№4, №14 и 
№21), управление на човешките ресурси в земеделския сектор (№9), трудовата 
интеграция и дискриминация на имигрантите -  значение (№11, №28 и №36), проблеми 
при измерването й в България (№12, № 24 и №30), социалното фермерство като 
алтернатива за трудова заетост на имигрантите (№18).

Б. Практико-приложни приноси
•  Представени са резултати от проведени задълбочени емпирични изследвания в 

български организации, предназначени да илюстрират различни аспекти от 
управлението на персонала, да открият доказателства за съществуващи научни тези, да 
идентифицират специфични проблеми, да формулират изводи, аргументиращи 
евентуална необходимост от усъвършенстване на процесите и да адресират конкретни 
препоръки към ръководствата на съответните организации -  оценяване на трудовото 
представяне (№ 22), подбор на персонала (№ 32), обучение на персонала (№33), 
удовлетворение на персонала (№27), интеграция на имигрантите (№30).

5. Лични впечатления
Познавам Вяра Славянска от 1997 г., тоест от самото начало на академичната й 

кариера. Бил съм научен ръководител на дисертацията й, рецензент на монографията и 
голяма част от учебниците й 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 почти неизчерпаема 
активност, творческа енергия и работоспособност, изключителна амбициозност, но и 
самокритичност. В областта на преподаването Вяра Славянска се доказа като 
принципен, високо компетентен и ерудиран преподавател, който наистина обича 
работата си и я върши с удоволствие. В работата си със студентите от БСУ тя беше 
взискателна и критична, но и много коректна, отзивчива и всеотдайна. Своите лични и 
професионални качества, толерантно отношение, интересен и достъпен стил на 
преподаване тя беше един от любимите преподаватели в БСУ, регулярно поставяна 
сред първите в провежданите анкети за оценяване на преподавателите. В отношенията 
си с колегите кандидатката беше етична и коректна, поради което уважавана като 
личност, преподавател и изследовател. Наред с това проявяваше изключителна 
отговорност към изпълнението на ежедневните си служебни задължения и се 
включваше с желание и необходимата отдаденост в организирането на конференции и 
други академични мероприятия. Убеден съм, че и във ВУАРР е такава.

Въз основа на личните си впечатления от доц. Вяра Славянска, с убеденост 
мога да твърдя, че тя влага огромен ентусиазъм и всеотдайност както в 
преподавателската, така и в научно-изследователската си дейност, притежава 
значителен потенциал и висока мотивация за непрекъснато развитие, както и 
силно развито чувство за лично и професионално достойнство.

6. Критични бележки
Анализът на научната продукция на кандидатката за „професор” показа, че в нея 

не се съдържат сериозни слабости, които да се отразят на заключителната оценка в 
Рецензията. 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. Предвид безспорния й изследователски потенциал и липсата на езикови бариери, бих 
препоръчал на кандидатката да потърси допълнителни възможности за популяризиране 
на резултатите от своята изследователска дейност в реномирани чуждестранни издания 
с Импакт фактор, което определено би й осигурило значително по-голяма 
разпознаваемост и съответно цитируемост в глобалното научно-изследователско 
пространство.
2. Намирам за целесъобразно кандидатката да продължи в бъдещата си научно- 
лриложна дейност да търси възможности за адаптиране на модерни научни концепции 
и практики в областта на УЧР в проектна среда, като изключително ценно ноу-хау за 
българските стопански организации. Съответно да публикува изследователските си 
резултати в следващи сериозни разработки с характер на монографии и студии.
3. Препоръчвам на кандидатката, въз основа на богатата си академична практика и 
лекционните си материали, да подготви повече пособия и ресурси за обучение в 
електронна среда.

7. Заключение:
Кандидатката Вяра Славянска е доктор и доцент по „Социално управление”. 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.

Вяра Славянска 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 авторитет 
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 самоусъвършенстване в духа на 
най-добрите практики във висшето образование.

Всичко изложено в настоящата рецензия ми дава основание да считам, че 
кандидатката е достигнала необходимото научно равнище за заемане на академичната 
длъжност „професор”, отговаря на условията и дори надхвърля препоръчителните 
наукометрични формални изисквания за заемане на академичната длъжност 
„професор”, посочени в ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на 
ВУАРР. Убеден съм, че заемането на тази длъжност ще бъде напълно заслужено, 
поради което давам своята изключително положителна оценка и препоръчвам на 
членовете на уважаемото Научно жури единодушно да гласуват на доц. д-р Вяра 
Славянска да бъде присъдена академичната длъжност „професор” по 
професионално направление 3.7. „Администрация и управление”, научна 
специалност „Социално управление” за нуждите на ВУАРР.

15.12.2015 г. Рецензент: m i
/проф. д-р Е. Андронов/


