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Р Е Ц Е Н З И Я

от проф. д. ик. н. Йосиф Илиев Илиев, 

р-л катедра „Индустриален бизнес“, УНСС -  София 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„професор“ по професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, 

научна специалност „Социално направление“

В конкурса за професор, обявен в Д.В., бр. 71 от 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 Красимирова Славянска -  

преподавател във ВУАРР.

1. Кратки биографични данни

Вяра Славянска завършва средно образование в Английска езикова гимназия „Гео 

Милев” - гр. Бургас, а висше образование в Стопанска академия „Д.А.Ценов” - гр. 

Свищов (1997 г.). През 2010 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по 

научна специалност „Социално управление” като докторант към катедра „Управление” 

при Университет за национално и световно стопанство (диплома №34188 на ВАК).

Своята академична кариера тя изгражда над 18 години. Основната част от нейния 

трудов стаж е в Бургаски свободен университет, където е назначена първоначално като 

преподавател на хонорар (1997 г.), а в последствие (1998 г.) като щатен преподавател и 

в продължение на 16 години заема последователно длъжностите „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” и встъпва в основни трудови правоотношения с 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите -  гр. Пловдив.

Вяра Славянска владее свободно английски език, което й помага след 

хабилитацията да реализира 18 научни публикации, да посети 2 университета като гост- 

лектор и да специализира в чужбина. Особено внимание заслужава участието й в 

обучение „International training programme on Leadership development”, проведено в 

Института към Индийското министерство на труда (Делхи, Индия) по Програмата за 

техническо и икономическо сътрудничество на правителството на Индия (ITEC 

Programme) -  като единствен представител на България, спечелил пълна стипендия от 

индийското правителство.
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Кандидатката се включва активно в академичния живот на ВУАРР като 

номиниран експерт за участие в процедурите по оценяване и акредитация на ВУЗ, 

технически секретар на катедра „Управление”, председател и член на научни журита, 

рецензент на статии за сп. „Ново знание”, член на редакционни колегии и рецензент на 

доклади, участващи в конференции, организирани от висшето училище.

Вяра Славянска е член на Българската асоциация по управление на проекти 

(БАУП) и през последната година е участвала в пет проекта с крайни възложители 

международни и национални институции.

2. Общо описание на представените материали

Доцент д-р Славянска участва в конкурса с общ брой от 43 публикации. Не се 

приема за рецензиране единствено публикация №16, представяща в резюме 

монографичния труд на кандидата.

Структурата на публикациите обхваща: една монография; две студии; 

шестнадесет научни статии; петнадесет научни доклада; осем учебника.

Статия №4 (публикувана в чужбина на английски език) е в списание с импакт 

фактор. Общо десет от статиите са публикувани в чуждестранни издания, предимно на 

английски език. Научните доклади на кандидата за професор са на авторитетни 

международни форуми. Осем от докладите са изнесени в чужбина, а седем от тях в 

конференции в страната. Само докладите в страната са на български език, а останалите 

са предимно на английски език.

Монографичният труд, двете студии и осемте учебника, заедно с останалите 

публикации на български език, са в общ брой от 24 публикации, спрямо осемнадесет 

публикации в чужбина. Само четири от публикациите са колективни (съответно една 

статия и три научни доклада).

Прегледът на научната продукция на доц. д-р Славянска ми дава основание да 

направя начални изводи с оценъчен характер:

Първо, приетата за рецензиране научна продукция обхваща всички компоненти 

на структурата на научните публикации, а със своята насоченост и съдържание напълно 

съответства на обявения конкурс.

Второ, рецензираните публикации са от последните две години, третират 

актуални за теорията и практиката въпроси и са израз на голяма работоспособност и 

публикационна активност на кандидата.
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Трето, силно впечатляващ и заслужаващ признание и висока оценка е факта за 

високият относителен дял на публикациите на кандидата на английски език, при това 

самостоятелни негови публикации.

Четвърто, в сравнително неголемият брой цитирания от други автори на 

кандидата, са и чуждестранни автори.

Пето, експертното участие на кандидата в пет изследователски проекта, без да 

подлежи на рецензиране, е атестат за достатъчно активна изследователска дейност.

Обобщено може да се направи извод, че по-голямата част от публикациите на 

доцент д-р Славянска са получили публичност както сред специализираната научна 

среда, така и сред заинтересования бизнес, доколкото статиите и докладите реално са в 

авторитетни издания.

3. Обща характеристика на дейността на кандидата

3.1. Учебно-педагогическа дейност на кандидата

През изминалата учебна година Вяра Славянска е имала 525 часа аудиторна 

заетост, като цялата й преподавателска дейност е в обхвата на тематичното 

направление на обявения конкурс за „професор“. Разработила е учебни програми, 

лекционни курсове и материали за семинарни занятия за широк кръг учебни 

дисциплини, на които е титуляр.

Участвала е в разработването на учебни планове за 4 специалности в ОКС 

бакалавър и магистър, а именно - Управление на човешките ресурси, Мениджмънт на 

човешките ресурси, Стопанско управление със специализация управление на 

агробизнеса и Управление на общините със специализация регионално планиране и 

развитие.

Нейният дългогодишен преподавателски и научно-изследователски опит намира 

отражение в 8 самостоятелни учебника, обхващащи проблематика изцяло в областта на 

Социалното управление, а именно -  в направлението на общото управление (Основи на 

управлението, Стратегии и методи в управлението и Фирмени стратегии), управлението 

на човешките ресурси (Управление на човешките ресурси, Организационно поведение, 

Стратегическо управление на човешките ресурси и Методи и техники за подбор, 

оценяване и развитие на персонала) и управлението на проекти (Управление на проекти 

и проектни екипи). Връзката между учебно методическата литература и научните 

публикации, е предпоставка за актуалност, задълбоченост и високо равнище на 

владеене на преподаваните учебни дисциплини.
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Учебниците в съдържателно отношение представят ключови концепции, идеи и 

инструментариум в съответните области на познанието, при това на изключително 

достъпен и същевременно професионално издържан стил. В структурно отношение 

конструкцията на учебниците следва сходен модел: 1) Увод, акцентиращ върху 

значимостта и практическата приложимост на изучаваната учебна дисциплина. 2) 

Определен брой умело подбрани учебни теми с обща логическа структура, включваща 

следните елементи: изложение, представящо основните теоретични постановки по 

съответната тема; основни понятия, предназначени да фокусират вниманието на 

студентите върху специфичната терминология; отворени въпроси, предназначени за 

проверка на усвоеното учебно съдържание; въпроси с дискусионен характер, които 

имат за цел да провокират студентите да се замислят, да изразят лично мнение и в хода 

на групово обсъждане на различни гледни точки да си изяснят основните моменти в 

темата; практическо задание, свързано с разработване на курсов проект по зададена 

тема и изискващо прилагане на теоретичното съдържание в някаква реална ситуация. 3) 

Общи методически указания, предназначени да ориентират студентите в подготовката 

им за семестриалния изпит, включително кратки инструкции, изисквания и критерии за 

оценяване на курсовите проекти и семестриалния изпитен тест, което осигурява 

прозрачност и обективност при формиране на семестриалната оценка. 4) Няколко 

примерни варианта на изпитен тест за самопроверка на знанията.

В своята учебно-педагогическа дейност кандидатката непрекъснато разнообразява 

и усъвършенства методите на преподаване, като успешно съчетава стандартни и 

иновативни методи -  информационни технологии, мултимедийни продукти, тестове, 

дискусии и т.н., включително учебни материали за електронно и дистанционно 

обучение.

Доц. д-р Вяра Славянска е компетентен и мотивиращ преподавател, уважаван от 

студентите заради своите лични и професионални качества, коректно и толерантно 

отношение, атрактивен и достъпен стил на преподаване.

Постижение в областта на учебно-педагогическата дейност е преподаването на 

чужд език -  кандидатката преподава дисциплините Firm strategies in agribusiness и 

European Funds and Programmes на студенти, обучаващи се във ВУАРР по програма 

Еразъм (на английски език) и е изнасяла лекции в Университета на Кордоба и 

Университета на Барселона.
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3.2. Научна и научно-прнложна дейност на кандидата

Монографичният труд на кандидата (№1 в списъка) несъмнено представлява 

едно актуално за съвременните условия изследване, което като концептуална рамка, 

структура и съдържание изцяло отговаря на изискванията за монографична разработка 

със завършен характер.

Концептуалната рамка на изследването, изведена в увода на труда, оценявам 

твърде положително, а аргументите ми са както следва:

• Ориентация към важен обект на изследване, а именно управление на 

човешките ресурси в мултипроектни и проектноориентирани организации.

• Извежда като предмет на изследване хармонизацията на системата за 

управление на човешките ресурси в мултипроектната среда. С други думи тези две 

страни, поотделно разработени убедително в научно отношение, да се третират в 

единство -  нещо, което реално е предизвикателна задача и недостатъчно изследвана 

ниша.

• Добре дефинирана теза за необходима и възможна адаптация на системата за 

управление на човешките ресурси в мултипроектно ориентирани организации, 

логически правилно свързана с целта на монографичното изследване и неговите задачи.

В първите две глави на труда доц. Славянска правилно разглежда поотделно 

съвременни аспекти на управлението на човешките ресурси и системата за управление 

на човешките ресурси, както и на мултипроектната организация като среда на 

проектния мениджмънт. Значими в цялостното изследване са трета и четвърта глави на 

труда. В трета глава сполучливо се открояват спецификата и проблемите при 

управлението на човешките ресурси (респ. функционирането на СУЧР) в условия на 

мултипроектна среда. На тази база намирам за правилни приложените възможни 

решения (съдържателни и структурни) за адаптиране на системата за управление на 

човешките ресурси към условията на мултипроектната среда. В четвъртата глава са 

представени резултатите от проведеното от автора емпирично изследване. Поставените 

в практическото изследване задачи са успешно решени. Основната изследователска 

теза е потвърдена, при това не само, че традиционните системи за управление на 

човешките ресурси са недостатъчно адекватни на средата в мултипроектни 

организации, но и допълнена чрез целесъобразни препоръки за постигане на по-добро 

съответствие.

Изследването има завършен характер. В него се съдържат както научни, така и 

научно приложни постижения на доц. д-р Славянска.



Двете студии, статиите и докладите, включени в списъка на кандидата за 

професор, оценявам положително и като продължение, задълбочаване и/или 

конкретизиране на важни аспекти в обхвата на обявения конкурс. Те представят доц. 

Славянска като добър изследовател, който успешно разработва актуални в научен и в 

приложен план въпроси на управлението на човешките ресурси, адаптирането на 

системата за управление на човешките ресурси в мултипроектни условия, управлението 

на проекти, екипи и др.

Участието на кандидата за професор в пет изследователски проекта, както и 

шестте цитирания от други автори (две, от които в чужбина), са част от основанията 

(наред с редица други публикации) да се твърди за осигурена публичност на 

разработките и изследванията.

4. Научни и научно-приложни приноси

Постиженията на кандидата за професор, които оценявам като приносни 

моменти, са в широката област на управлението на човешките ресурси, като повечето 

от тях са свързани с управлението на човешките ресурси в проектна среда. Приемам 

като коректна авторската справка за приносите, но по-долу ги дефинирам от моя гледна 

точка.

I. Научни приноси

1. Аргументирани са актуални в научно отношение и значими за практиката 

въпроси, свързани със стратегически грешки в управлението на човешките ресурси в 

българските организации и преодоляването им; механизми за управление на 

съкращенията на персонала и ефектите от тях; измерването, анализа и прогнозирането 

на текучеството на персонал в организациите.

2. Осъществени са изследвания с научна стойност по важни страни на 

управлението на човешките ресурси в различни обекти: мотивирането на академичния 

състав на висшите училища; спецификата в управлението на човешките ресурси в 

земеделския сектор; трудовата интеграция и дискриминация на емигрантите и нейното 

измерване в България; социалното фермерство като алтернатива на трудовата заетост и 

др.

3. Важен научен принос се съдържа в монографичния труд на кандидата за 

професор. Положени са научни основи на изграждането (по-точно на адаптирането) на 

системите за управление на човешките ресурси в мултипроектни организации. По този 

начин е обогатено научното знание в две взаимосвързани области -  проектния
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мениджмънт и естествената за него мултипроектна среда, от една страна, и подходите и 

механизмите на адекватна система за управление на човешките ресурси, успешно 

приспособена към условията на мултипроектна среда.

4. Обхванати са в единство и са изследвани значими аспекти на управлението на 

проектните екипи. По този начин е обогатено и знанието за управление на тези екипи, 

което осигурява резултатност и постигане на високи цели.

II.Научно-приложни приноси

5. Чрез емпирични изследвания в български организации са установени 

доказателствени факти и идентифицирани проблемни полета в основни компоненти на 

системата за управление на човешките ресурси (набиране и подбор; оценяване на 

трудовото представяне; обучение на персонала; мотивиране и удовлетворение на 

персонала). С оглед преодоляване изоставането в тези компоненти от научните 

изисквания са аргументирани препоръки за усъвършенстване.

6. В монографичния труд, както и в отделни други публикации на кандидата, са 

предложени и аргументирани целесъобразни препоръки и решения с изразена 

практическа полезност за промени в структурата и съдържанието на системата за 

управление на човешките ресурси и нейното функциониране в мултипроектни 

организации.

Посочените приносни моменти оценявам като лично дело на кандидата за 

професор.

5. Критични бележки и препоръки

В рецензираната научна продукция не откривам погрешни постановки и/или 

сериозни пропуски, които да намаляват нейното добро качество. В този смисъл 

поставям акцент предимно върху препоръки към бъдещата работа на кандидата за 

професор -  в т. число като преподавател и изследовател:

1. За публикациите като цяло е характерен научен стил и яснота на изложение. 

Може да се посочи обаче препоръка в бъдещата работа за по-голяма прецизност и 

стегнатост в обобщения, изводи и оценки, които произтичат от изследванията му.

2. Монографичният труд на кандидата е много добра основа за следващо 

задълбочено разработване на тази „ниша“, което при потенциала на кандидата може да 

прерасне в дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“.
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6. Лични впечатления

Познавам доц. Славянска от последните пет години. Личните ми впечатления от 

нея като преподавател и изследовател са силно положителни. Ценя нейната 

целеустременост, организираност, висока мотивираност. Тя се отличава с голяма 

работоспособност, влага себе си и като преподавател, и като изследовател. В 

отношенията си е коректна. Към обучаваните студенти подхожда взискателно, но и 

подкрепящо ги. Отличава се със своята инициативност и отговорност в изпълнение на 

цели и задачи.

Заключение

Участникът в конкурса Вяра Славянска притежава образователна и научна 

степен „доцент“ и е доцент по социално управление във ВУАРР. Нейното 

професионално развитие е в областта на обявения конкурс, а цялостната нейна дейност 

дава основание да я оценя като утвърден преподавател и изследовател.

С убеденост давам положителна оценка за цялостната дейност на доцент д-р 

Вяра Славянска, която отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото 

прилагане и съответния Правилник във ВУАРР -  Пловдив.

Като имам предвид изложението в рецензията, предлагам доц. д-р Вяра 

Красимирова Славянска да бъде избрана за „професор“ по професионално направление 

3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Социално управление“.

16.12.2015г. 

гр. София

Рецензент:

проф. д. ик. н. Йосиф Илиев


