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Резюме: Непрекъснато нарастващите пазарни изисквания през последните 

десетилетия пораждат категорична необходимост от повишаване на организационната 
гъвкавост. В търсене на алтернативни заместители на остарелите бюрократични 
структури, с течение на времето все повече организации намират решение в т.нар. 
органични или проектноориентирани структури, които чрез своята способност за бърза 
и гъвкава интеграция на специализирани знания и опит от множество функционални 
области, иновация и обработване на голямо количество информация, предоставят 
ефективен подход за справяне с глобализацията, несигурността, сложността и бързото 
технологично развитие на външната среда.  

Въпреки че строителната, отбранителната и други индустрии, както и научно-
изследователски институти, центрове и лаборатории винаги са били почти изцяло 
проектно ориентирани, през последните няколко десетилетия проектната дейност се 
разпространи повсеместно във всички стопански и нестопански сфери – изключително 
трудно е да се посочи конкретна област, която да не прилага проектите като начин за 
придобиване на множество ползи. Постепенно установилата се трайна тенденция на 
децентрализация и „проектизация” превърна проектите в основен начин на работа и 
ефективно средство за реализиране на организационната мисия, стратегически и 
краткосрочни цели, чрез максимално оползотворяване на наличните ресурси. На 
практика работата по проекти се превърна не само в условие за успешното 
функциониране и пазарно позициониране на самите организации, но и в един от 
съществените критерии за оценяване на тяхната обща ефективност.  

Съвсем естествено от десетилетия изследователите следят промените, които 
настъпват в организациите при тяхното превръщане в „постиндустриални”, с неясни 
или липсващи граници и служители, организирани във временни екипи (проектни 
екипи, целеви и автономни работни групи). Но през последните години се наблюдава 
осезаемо нарастване на изследователския интерес към областта на проектния 
мениджмънт и проектните структури. Броят на изследванията значително се увеличи и 
тематиката им се разшири, обхващайки множество проблеми, като например - 
алтернативни структурни решения във функционалната организация, процеси на 
управление на знанието, мултипроектен мениджмънт, иновационни процеси и 
проблеми на ученето в проектите  и т.н. Нещо повече – налице са индикации за 
устойчивост на този изследователски интерес, тъй като според най-изтъкнатите автори 



в областта на мениджмънта, два основни акцента ще доминират през XXI век – 
управлението на проекти и изграждането на т.нар. крос-функционални екипи. 

В зависимост от равнището на анализ, в изследователската област на проектния 
мениджмънт се обособяват три направления. Едното направление е насочено към 
изследване на „проектизацията” като обща тенденция в индустриалното развитие, тоест 
на макро-равнище. Второто направление се фокусира върху отделния проект и по-
конкретно върху факторите и техниките за управление, които влияят върху неговия 
успех - личностни характеристики и лидерски стил на проектния мениджър, състав на 
проектния екип, разпределение на властта между субектите в матричната структура и 
др. Третото изследователско направление е свързано с мултипроектните и 
проектноориентираните организации, като акцентът се поставя върху координацията и 
приоритизацията на проектите. Настоящата монография попада в полето на това 
изследователско направление, но има принципно различен фокус на внимание. 

Стремежът към оптимизиране на проектната дейност е провокирал разработване 
на съвършени компютърни програми и методики за планиране и контрол на разходите 
и времето. Но от всички ресурси, необходими за реализацията на един проект, най-
важни и същевременно трудни за управление, са човешките. Причините за това са 
неоспорими и лесно обясними. В същото време, именно управлението на човешките 
ресурси се оказва най-слабо разработения аспект на проектния мениджмънт. От една 
страна, изследователите са посветили внушително количество публикации на 
дейностите, свързани с планирането, формирането и развитието на проектните екипи. 
Но от друга страна, те преобладаващо се фокусират върху осъществяването на тези 
дейности в условията на единичен проект, а не в условията на множество едновременно 
изпълнявани проекти. Въпреки че мултипроектната среда е естествена трудова среда за 
все повече съвременни служители, нейните ефекти все още остават недостатъчно 
изследвани нито като възможни последствия за проектните участници, нито като 
възможни решения във връзка с управлението на тяхното поведение. Освен това 
управлението на проектния екип се разглежда предимно като ангажимент на проектния 
мениджър и в изключително редки случаи се обръща внимание на системата за 
управление на човешките ресурси, която съществува в постоянната функционална 
организация и която също би следвало да е важен участник в този процес. 

Същевременно, системите за управление на човешките ресурси също са обект на 
значителен научно-изследователски и чисто практически интерес, който се отразява в 
осезаемото им присъствие в специализираната литература от десетилетия наред. 
Свидетели сме на пространни дискусии относно стратегическата значимост на тези 
системи и препоръчителната съвкупност от елементи, които трябва да включват. Но 
въпреки наличието на твърда убеденост, че те следва при всички случаи да обслужват 
организационната стратегия и да бъдат адаптирани към организационния контекст, 
спецификата на проектната дейност като стратегически избор остава извън 
полезрението на специалистите по управление на човешките ресурси. Факт е, че 
човешките ресурси са много по-различни от всички останали ресурси и тази тяхна 
специфика принципно затруднява управлението им във всяка организация, но наред с 
присъщите „класически” затруднения, извършването на голяма част от трудовата 
дейност в т.нар. „временни” организационни форми, прибавя и проблеми от различен 
тип. В същото време липсват задълбочени разработки как точно да бъдат 
синхронизирани системите на функционалната организация с контекста на 
мултипроектната среда така, че да подпомагат стратегическата цел, свързана с 
ефективното изпълнение на проектите.  

На практика се оказва, че независимо от огромното количество теоретичен и 
емпиричен материал, акумулиран във връзка с ефективното управление на проектните 



екипи и ефективното управление на човешките ресурси в организацията, свързващото 
звено между тях липсва. Така въпреки своята неоспорима важност, управлението на 
човешките ресурси в новия контекст на проектноориентирано корпоративно 
структуриране се оказва една почти неразработена област на теоретични, и особено на 
емпирични изследвания. В тази връзка, насочвайки се именно към проблематиката на 
управлението на човешките ресурси в мултипроектна среда, настоящата монография 
попада в ниша с голяма значимост и актуалност.  

В основата на монографичния труд е заложена тезата, че тенденцията на 
всеобща „проектизация” предполага фундаментална промяна в начина и логиката на 
мислене, свързана с промяна в системите за управление, в това число на човешките 
ресурси. Преходът на една организация към проектен принцип на работа в условията на 
мултипроектна среда изисква разглеждане на проблемите, свързани с трудовия живот, 
от друг ъгъл и съответно преразглеждане на традиционните модели и практики за 
управление на персонала. Следователно са необходими изменения в системата за 
управление на човешките ресурси, като съвкупност от участници, процеси, дейности и 
инструменти, насочени към постигане на съответствие между краткосрочните цели на 
„временните” проекти и дългосрочните цели на „постоянната” организация. 

Обект на изследване е управлението на човешките ресурси в мултипроектната 
организация, а предмет – измененията, които настъпват в съдържанието и структурата 
на тази дейност, в хода на нейното синхронизиране с проектноориентираните 
структури в организационната среда.   

Целта на монографията е да обоснове необходимостта от адаптиране на 
системата за управление на човешките ресурси към мултипроектния контекст, както и 
да предложи алтернативни варианти за извършване на целесъобразни изменения. За 
нейното постигане се дефинират следните задачи: 

1. Разкриване на стратегическата роля и значимост на системата за управление 
на човешките ресурси, чрез обосноваване на връзката й с организационната стратегия и 
ефективност. 

2. Проследяване на съвременните тенденции в съдържанието и структурата на 
тази система от гледна точка на нейната ефективност. 

3. Разкриване на стратегическата роля и значимост на проектната дейност, чрез 
обосноваване на връзката й с конкурентоспособността на съвременната организация.  

4. Представяне на специфичните особености на мултипроектната среда като 
естествена среда на проектния мениджмънт. 

5. Извършване на комплексен и задълбочен анализ на основни теоретични 
концепции в областта на управлението на проекти и управлението на човешките 
ресурси, въз основа на който идентифициране на възможните проблеми, свързани с 
управлението на персонала в мултипроектна среда. 

6. Обосноваване на необходимостта от приспособяване на системата за 
управление на човешките ресурси към този контекст, чрез акцентиране върху 
възможностите й да реши идентифицираните проблеми. 

7. Формулиране на възможни решения за промяна в съдържанието и структурата 
на системата за управление на човешките ресурси в организацията. 

8. Провеждане на емпирично изследване в две големи мултипроектни 
организации, предназначено да установи ефективността на системата за управление на 
човешките ресурси и по-конкретно степента й на съответствие спрямо мултипроектния 
контекст, както и да формулира изводи, аргументиращи евентуална необходимост от 
извършване на изменения.     



 Структурата и съдържанието на монографията са логически обвързани с така 
поставените цел и задачи, които са последователно решени в отделните глави и 
параграфи. 

Първа глава поставя в центъра на внимание управлението на човешките ресурси 
като една от функциите на общия мениджмънт и решава първите две изследователски 
задачи. В първи параграф се разглежда обстойно неговата връзка с организационната 
ефективност, като се акцентира върху специфичните характеристики на човешките 
ресурси, които ги превръщат в носители на устойчиви конкурентни предимства за 
организацията, върху възможните микро и макро индикатори за измерване 
ефективността на системата за тяхното управление, както и върху проблемите, 
съпътстващи този процес. Втори параграф е посветен на съдържанието и структурата 
на системата за управление на човешките ресурси. Съпоставят се универсалния и 
ситуационния подход към съвкупността от стратегически и оперативни дейности, 
извършвани от тази система и се дефинират ролите на различните участници с ключово 
значение за тяхното изпълнение. 

Втора глава е посветена на мултипроектната организация като съвременна 
трудова среда на все повече служители и решава следващите две изследователски 
задачи (трета и четвърта). Първи параграф представя характеристиките на проектния 
мениджмънт като управленска концепция посредством дефиниране на неговата 
същност, жизнения цикъл на проекта, основните критерии и критични фактори за успех 
на проектите. Втори параграф акцентира върху особеностите на мултипроектната 
организация като естествена среда на проектния мениджмънт, чрез представяне на 
нейната същност и характеристики, както и вариантите за структурно позициониране 
на проектите в нея. 

Трета глава навлиза в спецификата при управлението на човешките ресурси в 
мултипроектна среда, с което решава следващите три изследователски задачи (пета, 
шеста и седма). Първи параграф разкрива проблемите, свързани с управлението на 
човешките ресурси в мултипроектна среда и на тази основа аргументира 
необходимостта от промени, а втори параграф конкретизира възможните 
съдържателни и структурни решения за адаптиране на системата за управление на 
човешките ресурси към условията на мултипроектната среда. 

Четвърта глава представя резултатите от проведено емпирично изследване в 
две големи мултипроектни организации („СКФ Берингс България” ЕАД и „Лукойл 
Нефтохим Бургас” АД), което решава последната изследователска задача. Първи 
параграф дефинира концептуалната рамка на емпиричното изследване – цел, задачи, 
методология и инструментариум. Основната изследователска цел се поставя във връзка 
с установяване ефективността на системата за управление на човешките ресурси 
спрямо контекста на мултипроектната среда. Тя се постига посредством следните 
конкретни задачи:  

1. Да се дефинират стратегическите приоритети на изследваните организации 
във връзка с управлението на човешките ресурси; 

2. Да се демонстрира степента на проектизация на организациите; 
3. Да се установят проблемите във връзка с краткосрочната ефективност на 

проектите и дългосрочната ефективност на организацията като цяло, по отношение на 
човешките ресурси; 

4. Да се изследват настъпилите изменения (или тяхната липса) в системата за 
управление на човешките ресурси в следствие на проектизацията, в т.ч. съдържателни и 
структурни;  

5. Да се формулират изводи, аргументиращи евентуална необходимост от 
постигане на по-добро съответствие между системата за управление на човешките 



ресурси и мултипроектната среда, и съответно препоръки към ръководствата на 
организациите. 

Съответно структурата на четвърта глава следва така дефинираната 
последователност от задачи. Втори параграф представя управлението на човешките 
ресурси като стратегически приоритет в двете организации - обект на изследване, 
трети параграф разкрива значението на проектната дейност като стратегически 
организационен приоритет, четвърти параграф изследва ефективността и фиксира 
основните проблеми на мултипроектната среда, пети параграф оценява степента на 
адаптиране на системите за управление на човешките ресурси към тази среда 
(съдържателни и структурни промени) и шести параграф съдържа обобщени изводи и 
препоръки към ръководствата на двете изследвани организации. 

Представените в монографията резултати от задълбочения теоретичен обзор и 
проведеното емпирично изследване потвърждават основната изследователска теза, а 
именно – че традиционните системи за управление на човешките ресурси са 
неадекватни за трудовата среда в мултипроектната организация. Тя се нуждае от 
ефективни механизми за управление на персонала по такъв начин, че да съдейства 
както за постигане на дългосрочните стратегически цели на организацията, свързани с 
нейната основна „постоянна” дейност, така и за реализиране на краткосрочните цели на 
„временната” проектна дейност. Перманентния контекст не губи своето значение, но 
организациите трябва да намерят нови подходи към неговото управление, което 
изисква нов начин на мислене. 

Проектизацията на съвременната организация предполага промени както в 
съдържанието, така и в структурата на системата за управление на човешките ресурси. 
В съдържателно отношение са необходими изменения в дейностите, свързани с 
формирането на компетенциите, кариерното развитие и мотивирането на персонала, а 
преструктурирането на системата въз основа на проектноориентираната логика изисква 
промени в ролите на основните участници – самите служители, проектните мениджъри, 
линейните ръководители и специалистите от отдела по персонал.  

Монографията последователно разкрива стратегическата роля на системата за 
управление на човешките ресурси, актуалните тенденции в съдържанието и 
структурата на тази система, значимостта на проектната дейност за съвременната 
организация, специфичните особености на мултипроектната среда, както и проблемите, 
свързани с управлението на човешките ресурси в тази среда. На тази основа, 
акцентирайки върху възможностите й да реши идентифицираните проблеми, се 
обосновава необходимостта от адаптиране на системата за управление на човешките 
ресурси към условията на мултипроектната среда. Проведеното емпирично изследване 
демонстрира приложимостта на теоретичните хипотези, проследявайки ефектите на 
подходящата и неподходяща система за управление на персонала върху ефективността 
на проектната дейност в две големи мултипроектни организации, и потвърждава, че 
липсата на адекватни изменения в тази система създава големи затруднения пред 
управлението и изпълнението на проектите и съответно възпрепятства реализирането 
на стратегическите цели и приоритети на изследваните организации. По този начин, 
посредством теоретичния анализ на основни концепции, както и формулираните изводи 
и възможни решения за промяна в съдържанието и структурата на системата за 
управление на човешките ресурси в емпирично изследваните организации, 
монографията постига поставената си цел. В този смисъл тя допринася за теорията и 
практиката на управлението на човешките ресурси, тъй като разглежда възможното 
приложение на съществуващите управленски подходи и методи в специфичен 
„нетрадиционен” организационен контекст. Освен това допринася за теорията и 



практиката на проектния мениджмънт и мултипроектните организации, тъй като се 
концентрира върху една почти неизследвана област в това научно направление. 

Разбира се, изясняването и задълбоченото осмисляне на проблематиката, 
свързана с управлението на човешките ресурси в мултипроектната организация не е по 
силите на един единствен монографичен труд. Затова, с цел обогатяване на 
заключенията и най-вече повишаване на тяхната полезност за теорията и практиката, 
авторът дефинира своите бъдещи изследователски намерения.   

 
 
 

СТУДИИ 
 
2. Славянска, В. Ситуационен подход към ръководството на проектния 
екип – необходимост и практико-приложни аспекти. Бизнес управление, СА 
„Д.А.Ценов” – Свищов, год. XXIV, 2014, кн. 4. 

 

Резюме: Почти всички изследвания върху качествата и управленския стил на 
проектния мениджър имат универсален характер и постулират изводи и обобщения, 
които не са съобразени с конкретната ситуация, в която се изпълнява самия проект. 
Целта на настоящата студия е да внуши идеята, че ръководството на проектния екип 
изисква прилагане на ситуационен подход, съобразен с типа на изпълнявания проект. 
Във връзка с това се разглеждат основните професионални и лични качества на 
проектния мениджър и се представят няколко типологии: 1) типология на проектните 
мениджъри – изследовател, координатор, водач и администратор; 2) модели на 
ръководство в екипа – йерархичен, ръководител на екип, координатор на екип, 
споделено лидерство и самоуправляващ се екип; 3) типология на проектите – 13 типа, 
групирани в четири категории според произвеждания продукт, технологичната 
несигурност, сложността и разполагаемото време. Представят се възможности за избор 
на проектен мениджър и управленски модел в зависимост от конкретната специфика на 
проекта, включително фазата от неговия жизнен цикъл.  

 
3. Славянска, В. Проблеми при адаптирането на системата за управление на 
човешките ресурси към мултипроектната среда (на примера на „СКФ 
Берингс България” ЕАД и „Лукойл Нефтохим Бургас” АД). Годишник на 
ВУАРР, Toм III, 2015. 

 

Резюме: Въпреки своята неоспорима важност, управлението на човешките 
ресурси в изключително актуалния контекст на проектноориентирано корпоративно 
структуриране, е една почти неразработена област на теоретични, и особено на 
емпирични изследвания. В тази връзка, студията представя резултати от емпирично 
изследване, проведено в две големи стопански организации, с цел да установи 
ефективността на системата за управление на човешките ресурси в степента й на 
съответствие спрямо контекста на мултипроектната среда. Последователно се 
представят задачите, методологията и характеристиките на обекта на изследване, 
основните проблеми на мултипроектната среда, промените в съдържанието и 
структурата на системите за управление на човешките ресурси, настъпили в следствие 
на „проектизацията” на организациите. Формулират се следните по-общи изводи: 1) 
Управлението на човешките ресурси е стратегически приоритет и в двете изследвани 
организации; 2) Проектната дейност е стратегически приоритет и в двете организации; 
3) Проектната дейност се реализира по-успешно в „СКФ Берингс България” ЕАД; 4) 
Системата за управление на човешките ресурси в „СКФ Берингс България” ЕАД е по-



добре адаптирана към изискванията и условията на мултипроектната среда. Въз основа 
на резултатите от емпиричното изследване, към ръководството на Лукойл се адресират 
някои препоръки за усъвършенстване на системата за управление на човешките 
ресурси: 1) Въвеждане на проектноориентирано обучение; 2) Предлагане на 
проектноориентирани линии на кариерата; 3) Подобряване на сътрудничеството между 
проектните мениджъри, функционалните ръководители и отдела по персонал при 
управлението на проектните екипи. 
 
 

 
НАУЧНИ СТАТИИ 

 
4. Slavyanska, V. Increasing the quality of Bulgarian higher education through 
strategies for academic personnel management. Scientific journal Problems of 
Management in the 21st Century, Lithuania, Vol. 9, 2014, No. 1. 

 

Abstract:  The strategies for academic personnel management as a factor for 
increasing the quality of higher education are discussed in the article. The quality of the 
educational service is not only a national and European priority, but it is also a basic strategic 
advantage of every Bulgarian university, currently functioning in a highly competitive 
environment – for this reason it is steadily outlined in its development strategy. One of the 
ways to improve the education is through elaboration of the human resource management 
system. In essence it is intended to attract, retain and motivate the quality personnel through a 
collection of policies, procedures, and criteria in the field of training, assessment and reward. 
In this connection there are presented strategies for personnel training and motivation, applied 
by Bulgarian higher schools as an instrument for improving the work performance. There are 
identified real and potential problems and on this basis is demonstrated the necessity of 
improving the motivational policies and practices as a means for improving the quality of the 
educational service. Some possible solutions for increasing the motivation in academic 
environment are offered.  

 
5. Slavyanska, V. Strategic mistakes in the human resource management of 
Bulgarian organizations. Колективна монографiя Соцiально-економiчнi 
координати розвитку пiдприемницькоi дiяльностi, Уманский 
Национальний Университет, 2014. 

 

Abstract:  The extension of the current economic crisis stimulates Bulgarian 
organizations to continuously search suitable strategic decisions for competitive positioning 
on the market. Attempting to survive, they most often orientate to reduction of labor expenses. 
At the same time the strategies that they apply quite often provoke many negative effects, 
because of which they are not always correct, economically and socially excusable. The 
article presents reduction of personnel, reduction of payment  and reduction of investments in 
human resources as basic strategic accents in the human resource management of Bulgarian 
organizations. On the basis of the general conclusions about the situation, better strategic 
decisions are recommended, and namely – optimizing the personnel quantity, introducing 
flexible payment and keeping or increasing the investments in human resources.  

 
 
 

 



6. Slavyanska, V. Team meetings as a basic mechanism for project management. 
Journal of economy and entrepreneurship Экономика и предпринимательство, 
Высшая аттестационная комиссия Российской Федерации (ВАК РФ), Vol. 8, 
2014, Nо. 9 (50). 

 

Abstract:  Communications are at the root of almost every project management 
activity, including the process of assigning tasks, controlling their execution, making 
decisions, managing conflicts, etc. According to their purpose, the project communications 
could take different forms – formal or informal, oral or written, structured or unstructured, 
and could be disseminated through different channels. The article turns a special attention to 
the team meetings as a basic mechanism for information exchange during the whole project 
life cycle. In this connection there are considered the functions which meetings perform 
during the project start-up (introduction to the project, creation of work organization – 
assigning tasks and responsibilities), execution (control, decision making and problem 
solving) and close-out. Besides this there are presented some factors influencing their 
effective implementation, and namely – clear goals, judicious duration, expedient frequency, 
appropriate place of conduct, enough attendance (quorum), preliminary preparation and clear 
responsibility. 
 

7. Slavyanska, V. Рroject management as a collection of qualities and 
characteristics. Збiрник наукових праць Социально-трудовые отношения: 
теория и практика, Киiвський нацiональний економiчний университет 
iменi Вадима Гетьмана, 2014, Nо. 2 (8). 

 

Abstract:  The significance of project management for the contemporary organization 
is progressively increasing, which stimulates the researchers to continuously study the 
obligations, responsibilities, knowledge, skills and abilities of the effective project managers. 
The goal of the article is, on the basis of extensive theoretical research, to synthesize the 
qualities and characteristics of the successful project manager. In this connection there are 
presented six professional qualities (technical skills; project management skills; conceptual 
and analytical skills; administrative management skills; delegation skills; leadership skills) 
and four personal characteristics (decisiveness and orientation towards action and results; 
tolerance towards amliguity, readiness and ability to change; stress and tension hardiness; 
stability, flexibility and adaptability), considered as most important. 
 

8. Slavyanska, V. Еffects of personnel layoffs in Bulgarian organizations. 
Научный журнал Молодой ученый, 2015, Nо. 10 (90). 

 

Abstract:  The deepening economical crisis in Bulgaria provokes a continuous drop in the 
activities and earnings of business organizations, which presses them to search ways for 
reduction of their expenses, including the labor costs. One of the most actual strategic 
decisions in that direction is the personnel reduction through layoffs. Unfortunately they could 
have many serious negative effects upon the satisfaction and productivity of the remaining 
personnel. The article examines the policy of carrying out lay-offs in Bulgarian organizations 
and some of their effects on the remaining staff. 
 

9. Slavyanska, V. Human resource management in Bulgarian agricultural sector. 
Международный научный журнал SCIENCE TIME, 2015, No. 5 (17). 

 

Abstract:  The agricultural sector is traditional for Bulgaria and forms a great part of 
our gross domestic product. Unfortunately the recent economic crisis exerted a tangible 
negative influence on the state and development of this sector, including on the human 



resource management. The article presents the specific characteristics of human resource 
management in agricultural sector, and examines some of the basic problems, and namely – 
aging of human resources, low level of payment, high percentage of seasonal personnel and 
unsatisfactory management skills. The recommended decisions are connected with: 1) 
optimizing the number and structure of the human resources in accordance with the present 
and future needs and goals of the agricultural farms and obligatory rejuvenating the staff 
(managers and workers); 2) binding payment with the individual work results and with the 
economic results of the farm; 3) hiring permanent personnel; 4) increasing the qualification 
and elaborating the knowledge and experience of personnel (managers and workers); 5) 
completely changing the philosophy/approach towards human resources. 

 
10. Slavyanska, V. Project manager as communicator. Колективна монография 
Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних 
кризових явищ, Уманский Национальний Университет, 2015. 

 

Abstract:  Communications are exceptionally important for the successful execution 
of every project. They are at the root of the decision making, conflict management, etc. 
Without accurate, direct and timely communications the project team will be unable to 
discover and resolve problems, to correct the project schedule and to disseminate information. 
That’s why providing open, regular and positive communications is a key engagement of the 
project manager. He must motivate the participants to communicate regularly and train them 
in doing it well. The article examines communication as a means for assigning tasks and for 
executing control, as well as the different communication styles existing in a project team. 
 

11. Slavyanska, V. Labour integration of the immigrants in Bulgaria. 
Ежемесячный научно-практический журнал Апробация, 2015, Nо. 5 (32). 

 

Abstract: According to the International Organization for Migration (IОМ), there are about 
60 000 immigrants citizens of third country currently in Bulgaria. Although our country still maintains 
the lowest level of migration in the European Union (ЕU) a clear tendency toward increasing the 
immigrant stream is observed, on one hand because of the attractiveness of the climatic conditions, 
ecologically clean nature, relatively low price of living, good infrastructure, political stability, 
favorable conditions for business, etc., and on the other hand – because of the signs of coming 
economic revival. This emphasizes the importance of the successful integration of the immigrants. 
Labour integration of immigrants is exceptionally important for them, as well as for the 
receiving society. For this reason it is a general strategic priority for all Member States, 
including Bulgaria. Unfortunately the labour integration of immigrants in our country is not 
very successful for many objective, administrative and discriminative reasons, which are a 
subject of consideration in the article. 
 

12. Slavyanska, V. Problems with measuring labour integration of the 
immigrants in Bulgaria. Периодический журнал научных трудов ФƏН-
НАУКА, 2015, Nо. 6 (45). 

 

Abstract: Labour integration of the immigrants is very important for them, as well as 
for the receiving society. For development of effective strategies, first of all the level of 
integration must be objectively measured. In Bulgaria this process is very difficult for many 
reasons. The article examines some statistical indicators used for measuring the labour 
integration of immigrants and underlines the problems with their use in Bulgaria – connected 
with the information gathering, on one hand, and with the indicators themselves, on the other. 

 



13. Slavyanska, V. Recommendations for managing the effects of personnel lay-
offs. Научный журнал Молодой ученый, 2015, Nо. 18 (98). 

 

Abstract: The staff cuts are very actual in Bulgarian organizations in the context of 
searching ways for reducing the labor costs. In fact they directly unburden the organization in 
financial aspect, but at the same time if not done properly they could cause enormous 
damages upon its effectiveness and profitability in short-term, as well as in long-term. Many 
investigations and publications show that unfortunately the stuff cuts are often done in a 
wrong way and therefore have many negative effects. The work force remaining in the 
organization is desperate, suspicious, confused, suppressed, offended, unsatisfied, overloaded, 
with low motivation and productivity, and negatively disposed towards the upper 
management. This means that it is necessary to elaborate the process of making lay offs in 
order to manage its effects more elegantly and successfully. The article presents some 
recommendations for careful and purposeful management of these effects, and namely - 
explaining the necessity of lay offs, clarifying the criteria for making lay offs, timely warning 
of the discharged, showing sensitivity while announcing the lay offs, re-designing the 
processes and methods of work, etc. 
 

14. Славянска, В. Мотивацията на академичния персонал - фактор за 
качествен образователен продукт. Списание за наука Ново знание, ВУАРР, 
2014, No. 2. 
 

Резюме: През новия програмен период се предвижда увеличаване на 
инвестициите за повишаване квалификацията на академичните преподаватели. Това е 
област, към която интерес проявяват както Европейския съюз и нашето правителство, 
така и на практика ръководството на всяко българско висше учебно заведение. В 
същото време знанията и уменията на преподавателския състав не са единственият 
фактор, предопределящ качеството на предлагания образователен продукт. Не по-
маловажна е и неговата мотивация. Именно мотивацията е силата, която оползотворява 
неговия потенциал и го насочва към реализиране целите на академичната институция. 
Разработването на ефективни мотивационни стратегии изисква осъзнаване значението 
на мотивацията и нейното влияние върху качеството на висшето образование, 
идентифициране на формиращите я фактори в академична среда и способности за 
тяхното повлияване. В този дух, статията последователно акцентира върху качеството 
на висшето образование като национален приоритет, квалификацията и мотивацията на 
академичния състав като фактори за предлагане на качествен образователен продукт, 
стратегиите, политиките и практиките за мотивиране на академичния персонал. 
Коментират се ефектите от неадекватния подход към мотивирането в академична среда 
и се аргументира необходимостта от неговото подобряване.  

 
15. Славянска, В. Комуникациите в проектния екип. Списание Бизнес 
посоки, Бургаски свободен университет, 2014, бр. 1. 
 

Резюме: Всеки успешен проект се реализира от екип, който комуникира. 
Комуникациите са в основата на изпълнението на задачите, вземането на решения, 
управлението на конфликтите и т.н. Вертикалните (йерархични) комуникации служат 
за възлагане на задачи и контролиране на тяхното изпълнение, а хоризонталните 
осигуряват координация в съвместните действия на участниците. Без ясни, директни и 
своевременни комуникации проектният екип би бил неспособен да открива и 
разрешава възникващите проблеми, да актуализира проектните графици, да събира и 
разпространява жизненоважна информация. По тази причина разнопосочните 



комуникационни процеси са много важни за успешното изпълнение на проекта и със 
сигурност тяхното блокиране винаги има фатални последици. Проектните комуникации 
могат да приемат различни форми – формални или неформални, устни или писмени, 
структурирани или неструктурирани, и да се разпространяват чрез различни канали - 
лични срещи или групови заседания, вътрешна или външна електронна поща, социални 
мрежи, факс, телефон, уебсайт на проекта и т.н. Всеки механизъм има своите 
предимства и е подходящ за конкретна ситуация. В светлината на изключителна 
значимост на комуникацията в проектния екип, статията е посветена на нейните 
различни форми - предназначение, предимства и недостатъци. Последователно се 
акцентира върху функциите на екипните заседания като комуникационен механизъм (в 
началото, края и в хода на жизнения цикъл на проекта) и върху междуличностните 
комуникации в проектния екип като средство за възлагане на задачи и контрол на 
тяхното изпълнение.  
 

16. Славянска, В. Управление на текучеството (резюме на монографичен 
труд). Списание за наука Ново знание, ВУАРР, 2014, бр. 3. 

 

Резюме: Целта на резюмето е да популяризира монографичния труд 
„Управление на текучеството”. В него се аргументира актуалността и значимостта на 
текучеството на персонала като проблем, представя се концептуалната рамка на 
изследването (обект, предмет, цел и задачи) и се синтезират основните акценти в 
съдържанието, постигнатите резултати, формулираните изводи и заключения.  
 

17. Славянска, В. Мотивиране на проектния екип. Списание Икономика и 
управление, Югозападен университет, Год. Х, 2014, бр. 2. 
 

Резюме: Управлението на проектния екип включва два основни аспекта – 
административно ръководство и лидерство. В качеството си на лидер, проектният 
мениджър трябва да спечели доверието и сътрудничеството на екипа, да накара екипа 
да работи така, че да постигне поставените цели, да извлече максимума от уменията, 
таланта и енергията на всеки член на екипа. Това има пряка връзка с мотивирането на 
проектния екип. Въпреки неоспоримата си значимост, в света на проектния 
мениджмънт механизмите за стимулиране на мотивация невинаги получават 
подобаващо внимание. В този контекст статията се насочва именно към 
мотивационната проблематика, внушавайки необходимостта от познаване както на 
основните фактори с потенциал да генерират мотивация у проектните участници, така и 
на практически приложимите стратегии за стимулиране на желаното поведение. 
Последователно се представят основните мотивационни фактори в проекта (парични 
възнаграждения, повишение в длъжност, придобиване и развитие на компетенциите, 
чувство за престиж, постижения, разнообразие и свобода), възможните стратегии и 
подходи за мотивиране на екипа (поддържане на визия, внушаване на позитивни 
очаквания, възлагане на подходящи задачи, поставяне на ясни цели и задачи, 
осигуряване на обратна връзка, стимулиране на участието, делегиране на задачи и 
пълномощия, толерантност към грешките, осигуряване на признание, чествания на 
постигнатите „победи”) и проблемите при мотивирането на екипа (липса на 
възнаграждения, липса на лидерски умения, липса на технически умения, липса на 
мотивация за лидерство). 

 
 



18. Славянска, В., В. Димитрова. Социалното фермерство като алтернатива 
за трудова заетост на имигрантите, Списание за наука Ново знание, ВУАРР, 
2015, No. 2. 

 

Резюме: Интеграцията на имигрантите в приемащото общество е многопосочна 
- правна, политическа, икономическа, социална, културна, гражданско-политическа и 
т.н. От всички  разновидности на икономическа интеграция, трудовата интеграция на 
имигрантите е най-затруднена и същевременно важна. Статията акцентира върху 
значението на трудовата интеграция на имигрантите – за тях и за приемащото 
общество, чрез представянето й като общоевропейски и национален приоритет, 
присъстващ осезаемо в множество стратегически документи. Разкриват се проблемите 
и причините, затрудняващи този тип интеграция на имигрантите, в т.ч. с обективен, 
административен и дискриминационен характер. В тази връзка се предлага 
използването на т.нар. социално фермерство като един възможен механизъм за 
реализиране положителния потенциал на имиграцията като важен национален ресурс и 
фактор за социално-икономическо развитие. Представя се същността на този 
сравнително нов за България феномен и неговите възможности да допринесе за: 1) 
преодоляване изолацията на имигрантите като една от силно маргинализираните групи 
в обществото; 2) цялостното устойчиво развитие на селските райони чрез намаляване 
на бедността, повишаване доходите на фермерите, стабилизиране на социалния и 
икономически живот и опазване на околната среда. 

 
19. Славянска, В. Управление на човешките ресурси в мултипроектна среда 
(резюме на монографичен труд). Списание за наука Ново знание, ВУАРР, 
Vol. 4, 2015, No. 3. 
 

Резюме: Целта на резюмето е да популяризира монографичния труд 
„Управление на човешките ресурси в мултипроектна среда”. В него се аргументира 
актуалността и значимостта на разглежданата проблематика, представя се 
концептуалната рамка на изследването (обект, предмет, цел и задачи) и се синтезират 
основните акценти в съдържанието, постигнатите резултати, формулираните изводи и 
заключения.  

 
20. Славянска, В. Адаптиране на системата за управление на човешките 
ресурси към условията на мултипроектната среда. Списание за наука Ново 
знание, ВУАРР, Vol. 4, 2015, No. 3. 

 

Резюме: Тенденцията на всеобща „проектизация” превръща мултипроектната 
среда в естествена трудова среда за все повече съвременни служители, но въпреки това 
нейните ефекти все още остават недостатъчно изследвани нито като възможни 
последствия за проектните участници, нито като възможни решения във връзка с 
управлението на тяхното поведение. Тъй като тази среда създава трудово обкръжение, 
твърде различно от обичайното, по тази причина е логично управлението на човешките 
ресурси също да бъде твърде различно от това в традиционната функционална или 
дивизионална организация. Това изисква преразглеждане на традиционните модели и 
практики за управление на персонала. Въпреки че едва ли са възможни еднозначни 
решения на този проблем, всеки изследователски опит заслужава безспорни адмирации, 
предвид огромната липса на теоретичен и емпиричен материал. Статията подчертава 
необходимостта от промени в системата за управление на човешките ресурси като 
съвкупност от участници, процеси, дейности и инструменти, насочени към постигане 
на съответствие между краткосрочните цели на „временните” проекти и дългосрочните 



цели на „постоянната” организация. В тази връзка се представят възможни решения за 
адаптиране на съдържанието и структурата на тази система към мултипроектния 
контекст.  

 
 
 

НАУЧНИ ДОКЛАДИ 
 
21. Slavyanska, V. Studying the academic staff’s motivation with the means of the 
information technologies. Сборник материалов Международная научно-
практическая конференция Перспективы применения современных 
информационных технологий в науке, образовании и производстве, 
Московский государственный индустриальный университет – филиал г. 
Вязьма, 2014. 

 
Abstract: The quality of higher education is a problem of exceptional actuality and 

continuously growing importance on a world scale. It could be considered in a close relation 
with the qualification, as well as with the motivation of the teaching staff, which directs the 
research interest towards the motivational problems in academic environment. The paper 
explains the necessity of studying the motivational attitudes of the academic staff and 
demonstrates the opportunities and advantages in realization of this process with the means of 
information technologies. The technology of development of a Web-based program product 
(software) for motivation diagnosing and analysis is presented as a sequence of stages and 
activities.     
 

22. Slavyanska, V. Motivational function of the personnel assessment at 
“UniCredit Bulbank” JSC. Proceedings of Materials of International Scientific-
Practical Conference Actual Problems of Development of Economy and Economic 
Science, P. Gugushvili Institute of Economics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State 
University, 2014. 

 

Abstract: Performance appraisal is one of the most important motivational 
mechanisms and respectively instruments for human resource management in the 
organization. It is an exceptionally important activity because it could ruin or decrease the 
effects from all the other activities constituting the human resource management function. The 
great importance of the appraisal provoked the research interest exactly to the process of 
personnel assessment as a practical realization and generated motivational effects in a big 
organization from the banking branch. The chosen research object is not casual. With its over 
1 million clients “UniCredit Bulbank” JSC is the biggest Bulgarian bank. There are about 
4000 employees working in it, allocated among over 230 subsidiaries in the whole country. 
This provoked expectations for a well developed human resource management system. The 
conducted empirical research showed some quite interesting aspects of the human resource 
management at “UniCredit Bulbank” JSC and more concretely in connection with the 
motivational potential, generated by the system for work performance appraisal. Definitely 
the system for personnel assessment, introduced five years ago, functions successfully, which 
is proved by the positive attitudes of the inquired employees. It turns out that the chosen 
research object could be treated as an example with respect of an effectively operating system 
for human resource management and in particular a system for work performance assessment. 
Probably currently this is one of the few bearers of good ideas in the field of Bulgarian 
business practice, which deserves our admirations. The realization of the importance of 



human factor, knowledge and application of effective instruments for its attraction, motivation 
and retention, is indisputably a source of a basic competitive advantage in the conditions of 
the current deep economic crisis. 
 

23. Slavyanska, V. Situational approach towards project team management. 
Сборник материалов международная научно-практическая конференция 
Развитие инновационной экономики: результаты, проблемы, перспективы, 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины", 
2014. 
 

Abstract:  Project management is of progressively increasing importance for the 
contemporary organization. Nevertheless its “human” aspects still remain comparatively 
unstudied as existing problems and potentially possible solutions. Project team management 
and especially leadership is one of the most interesting and at the same time most 
undeveloped fields, which strongly contrast with the imposing perception of projects mainly 
as “behavioral,” and not just as “technical” systems. Indisputably the project manager is a 
critical factor for the team’s effectiveness, but despite the hundreds of studies devoted to the 
qualities and the management style of the ideal project manager, almost all of them suffer 
from one common disadvantage – not considering the specifics of the project. In this 
connection the present paper tries to suggest the idea that the project team management 
requires the application of situational approach, consistent with the project type. Considering 
projects as quite similar, respectively their managing by the same project managers, with one 
and the same universal style and methodology, and their execution by the same teams, is a 
commonly made mistake. Actually the specificity or the type of the project is one of the most 
important variables, to which the team management should be conformed. It should determine 
the project manager, participants, model for management and interaction, management 
techniques and instruments, etc. In this connection several possible team management models, 
as well as project classifications are presented. There are made recommendations for choosing 
a management model according to the concrete specificity of the project – the product, 
technological uncertainty, complexity and urgency. 

 
24. Slavyanska, V. Measuring the employment discrimination of immigrants – 
problems and possible solutions. Сборник материалов Всеукраинская научно-
практическая интернет-конференция с международным участием 
Iнтелектуальна eкономiка: глобальнi тенденцii та нацiональнi перспективи, 
Киевски национален университет и Житомирски агроекологичен 
университет, 2015.  

 

Abstract: Immigration is a phenomenon with increasing actuality on a world scale. 
Many of the immigrants are highly educated and relatively young, which in combination with 
their strong motivation to stay in the receiving country, make them important national 
resource. At the same time only their successful integration in the society allows the positive 
potential of the immigration as a factor contributing to the social-economical development to 
be realized. It is a fact that the immigrants are among the most often discriminated groups, 
which definitely troubles their integration in the receiving society. Therefore there are needed 
purposeful precautions for mastering the situation and most of all instruments for monitoring 
and objective measuring the discrimination. Only on the basis of objective and timely data it 
is possible to evaluate the effects of the policies for integration, to plan actions for reducing 
the discrimination and respectively to improve the employment integration of the immigrants 
in the receiving society. In this connection the paper presents some problems, connected with 
measuring the employment discrimination of immigrants by objective and subjective 



methods, as well as recommendations for improving the existing methods, instruments and 
indicators. 

 
25. Slavyanska, V. Strategies and methods for project team motivation. Сборник 
материалов юбилейная научно-практическая конференция, Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины, 2015. 

 

Abstract: The importance of motivation hardly needs some more special 
argumentation – from decades on it is an object of continuous interest on behalf of academic 
researchers, as well as on behalf of practicing managers. Simultaneously in the project 
management’s world the mechanisms for motivation creation not always receive the proper 
attention. The project manager carries the responsibility for project execution within the 
framework of the set time and financial limitations. He exists for one basic reason – to realize 
concrete results through his team. But unfortunately quite often he is expected to perform his 
leadership function in a very unfavorable external and internal environment. This outlines the 
importance of the so called «soft» skills, including mostly motivational aspects, which by 
their significance and complexity definitely exceed the purely administrative skills. In this 
context the paper directs namely to the motivational problems, suggesting the necessity of not 
only knowing the basic factors with a potential to generate motivation in the project 
participants, but mostly – the practically useful strategies and methods for stimulating the 
desired behavior (such as maintaining a vision, inspiring positive expectations, assigning 
appropriate tasks, setting clear goals and tasks, providing feedback, stimulating participation, 
delegating tasks and authorities, tolerating mistakes, providing recognition, celebrating the 
achieved «triumphs», etc.). 
 

26. Slavyanska, V. Problems of human resource management in a project 
environment. Сборник материалов X международная научно-практическая 
конференция Актуальные проблемы социально-экономических 
исследований, Махачкала, 2015.  
 

Abstract: Human resource management is one of the functional areas of project 
management, which includes three basic consecutive activities: planning the project team 
(determining the number of the needed participants and the requirements to them), forming 
the project team (recruiting and selecting the team members) and developing the project team 
(administrative management - planning, organizing and controlling the performance, and 
leadership – motivating and managing the interpersonal processes in the team). Most of the 
traditional techniques for human resource management are applicable in the world of projects 
as well, but there exist some peculiarities which are not typical for the management of 
permanent work groups. The paper examines some of the specific difficulties which face the 
project manager in realization of these activities. Unlike the functional manager who usually 
has enough time and professional background and can rely on external support in the 
planning, forming and developing of his department, the project manager is generally 
deprived of this “luxury”. His time is always scanty and not rarely he lacks preparation in 
administrative, as well as in leadership skills. Moreover he often does not receive enough 
power and support from the external organization. 

 
 
 
 
 



27. Slavyanska, V. Personnel satisfaction in Bulgarian organizations from the 
sector of administrative services. Сборник материалов IX международная 
научно-практическая конференция Научный поиск в современном мире, 
Махачкала, 2015.  

 

Abstract: The quality of the administrative services is one of the basic national 
strategic priorities and respectively its increase is a subject of a special attention and 
continuous investments on the part of the government. Putting it in connection with the 
human resource management system raises the question about its effectiveness, measured in 
degree of personnel satisfaction from the work situation. The paper presents briefly the results 
of investigation, conducted in seven organizations from the sector of the administrative 
services with the goal to determine the attitudes of the employees towards ten aspects of the 
work situation. Unlike the private enterprises, the human resource management in the 
government institutions is a subject of national regulation, high centralization and 
formalization, and the existing normative base supposes homogeneity in the applied politics 
and procedures. It turns out that despite the continuous activities for elaboration of the human 
resource management system in the government administration at national level, the practical 
realization of the politics and procedures in the concrete territorial subdivisions is obviously 
not effective enough. Despite the existence of many detailed described strategies and 
ordinances, regulating the way for performing the basic activities for personnel management, 
this is not enough for successful creation of motivation and respectively for improvement of 
the work performance. And when the government officials are not satisfied, we could not 
expect a high level of satisfaction on the part of the clients from the quality of their 
administrative services. 
 

28. Slavyanska, V. Importance of immigrants’ labor integration in Bulgaria. 
Сборник материалов Международная научно-практическая конференция 
Наука сегодня: теоретические и практические аспекты, Москва, 2015. 

 

Abstract: Immigration is a phenomenon with increasing actuality for Bulgaria. This 
raises the question about the successful integration of immigrants citizens of third country in 
the receiving society. The paper is devoted to their labour integration, as it examines 
consecutively its importance for the immigrants and for the native community, widely 
declared in all European and national strategic documents. All European and national strategic 
documents emphasize that the labour integration of immigrants is the most important 
dimension of integration. It gives the immigrants an opportunity to satisfy many significant 
needs and also helps the receiving country to resolve its problems with the labor force 
shortage. This means that it‘s time Bulgarian government and local bodies to direct their 
attention to real solving the problems of immigrants. 
 

29. Славянска, В. Measurement, analysis and prognostication of personnel 
turnover (на англ. език), Международна конференция Регионално развитие 
на страните от Централна и Източна Европа, ВУАРР, 2014. 

 

Abstract: Personnel turnover is a problem of increasing importance and actuality for 
the business practice on a world scale. Generally speaking, this actuality is due to two 
fundamental preconditions - on one hand, the existing difference in the applied by the 
employers approaches for human resource management, and on the other hand – the specific 
characteristics of the contemporary work force. On the basis of the negative consequences 
that it brings to the organization, the paper outlines the necessity of its management. This 
process inevitably requires regular correct and reliable diagnosing and prognostication of its 



level. Only in this way the organization will have an opportunity to create preconditions for 
its management. It is noted also that the management of turnover should be directed not just 
towards its elimination, but towards its оptimization and regulation, namely maintaining and 
keeping at levels which are necessary and healthy for the organization. This may respectively 
include its encouragement as a mechanism for removing the low performers with the aim of 
cost reduction or their replacement with better ones. 
 

30. Колев, Н., Г. Куртева, А. Луизов, Д. Лазаров, В. Славянска, П. 
Димитрова. Изследване нагласите на българските граждани за 
социокултурно приемане на имигрантите (ГТД) в страната. Научна 
конференция с международно участие Знанието – традиции, иновации, 
перспективи, Бургаски свободен университет, 2013. 

 

Резюме: Проблемите с имигрантите и тяхната интеграция в приемащото 
общество са познати за Европа, но за нашата страна този феномен е нов. Тъй като 
България все още няма натрупан достатъчен опит, всички методи за изследване, оценка 
и анализ на имиграционния феномен са важно средство както за формулирането на 
успешни интеграционни политики, така и за оценяване на тяхната ефективност. 
Докладът представя резултатите от изследване, проведено сред 400 души с основна цел 
– тестване и валидиране на модел за измерване нагласите на приемащото общество към 
имигрантите. Инструментът включва 37 твърдения, разделени в четири скали – 
интеграция, асимилация, сепарация и маргинализация. Резултатите от факторния 
анализ аргументират „пренареждане” на първоначално включените твърдения в 
скалите и съставяне на нови скали – фактори. В добавка се формулират заключения 
относно нагласите на респондентите към социокултурно приемане на имигрантите.  

 
31. Славянска, В. За някои проблеми при управлението на проектните 
екипи. Единадесета международна научна конференция Интелигентна 
специализация на България, Международно Висше Бизнес Училище – 
Ботевград, 2014. 

 

Резюме: Днес работата по проекти е повсеместно разпространена във всички 
сфери на стопанската и нестопанската дейност – изключително трудно е да се посочи 
конкретна област, която да не прилага проектите като начин за придобиване на 
множество ползи и като средство за постигане на краткосрочни и дългосрочни цели. В 
повечето случаи в организацията се работи едновременно по множество проекти, което 
очертава измеренията на мултипроектната среда. Въпреки това традиционната 
литература по проектен мениджмънт остава фокусирана на равнище единичен проект, 
реализиран в изолация от всички останали, което е нереалистично. Докладът представя 
спецификата и проблемите на мултипроектната организация и по-конкретно тези от 
тях, които касаят управлението на проектните екипи. 

 
32. Славянска, В. Подборът като предпоставка за ефективност на 
човешките ресурси в „Баумакс България” ЕООД. Дванадесета 
международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг ‘14, 
Технически университет – София, 2014. 

 

Резюме: Основното предназначение на селекционната система е да формира 
производителна работна сила, да намалява разходите за обучение, да насърчава 
развитието на персонала и да предотвратява текучеството. Целта на подбора на 
персонал е да избере най-подходящия от всички кандидати за една вакантна длъжност, 



тоест този, чийто профил на способностите максимално съответства на профила на 
изискванията. Докладът представя резултатите от изследване, проведено в голяма 
стопанска организация с цел да се проучи процеса на подбор като последователност от 
етапи с конкретно съдържание и като съвкупност от критерии и механизми. 
Анализират се използваните селекционни процедури и методи и нагласите на 
кандидатстващите към технологията и организацията на целия процес. Резултатите 
демонстрират висока ефективност и успешно „филтриране” на постъпващата работна 
сила. 
 

33. Атанасов, М., В. Славянска. Обучението – фактор за формиране на 
човешкия капитал. Сборник доклади от XII- та национална младежка 
научно-практическа конференция, Федерация на научно-техническите 
съюзи в България (ФНТС), 2014. 

 

Резюме: Обучението представлява систематичен процес на промяна в 
поведението, познанията и/или мотивацията на служителите, с цел да се подобри 
съответствието между притежаваните от тях характеристики и изискванията на 
работата. Докладът представя резултатите от изследване, проведено в голяма стопанска 
организация („Евромебел” ЕООД – гр. Варна) с цел установяване на проблемни 
области, свързани с обучението на персонала. Представя се готовността за инвестиране 
в обучение и повишаване квалификацията на персонала, технологията за установяване 
на нуждите от обучение, за планиране и провеждане на обученията, както и ползите от 
реализираните обучения във връзка с формирането на човешки капитал. Формулира се 
заключението, че въпреки икономическата криза изследваната организация осъзнава 
значението на обучението като фактор за постигане на просперитет, но в същото време 
не успява да реализира конкретни ползи и съответно възвръщаемост на направените 
инвестиции по ред причини (като например, невъзможност за обучение по инициатива 
на служителя, липса на достатъчно силна връзка между оценката на трудовото 
представяне и възможностите за обучение и между обучението и възнаграждението).  
 

34. Славянска, В. Управление на конфликтите в проектния екип. Сборник 
доклади от Международна научна конференция Съвременни управленски 
практики VIII  „Целесъобразност и риск в бизнес проектите”, Бургаски 
свободен университет, 2014.  

 

Резюме: От десетилетия е известно, че проектният мениджмънт е нещо много 
повече от административно ръководство, включващо поставяне на цели, съставяне на 
графици и контролиране на тяхното изпълнение – проектите се провалят най-често 
поради липса на лидерски или т.нар. „меки”, а не на „твърди” умения. Лидерската роля 
на проектния мениджър е свързана преди всичко с интегриране на разнородните 
участници в единно цяло докато трае проекта, важен аспект от което е постигането на 
добро разбирателство между тях при изпълнението на общата задача. Неизбежно 
възникващите разногласия в хода на изпълнението на проекта могат да бъдат 
съзидателни, но по-често се деструктивни. В тази връзка докладът аргументира 
необходимостта от управление на конфликтите в проектния екип, конкретизира 
съдържанието на процеса (като съвкупност от стратегии, подходи и етапи) и 
идентифицира някои от трудностите, съпътстващи цялостния процес на сплотяване на 
екипа.  
 
 
 



35. Куртева, Г., В. Славянска. Проектите като инструмент за създаване на 
знание. Международна научна конференция Съвременни управленски 
практики VIII „ Целесъобразност и риск в бизнес проектите” , Бургаски 
свободен университет, 2014. 
 

Резюме: Компетенциите са едни от най-важните нематериални активи на една 
организация, а хората са техни основни носители. Широкото разпространение на 
проектната дейност обуславя необходимостта от търсене на все по-ефективни начини 
за придобиване на знанията и уменията, необходими за успешното й управление и 
изпълнение. Докладът разкрива стратегическата значимост на знанието за 
организацията и в частност – на компетенциите, свързани с управлението и 
изпълнението на проекти. Представят се характеристиките на новата икономика, 
основана на знанието, внушава се необходимостта от управление на знанията като 
предпоставка за придобиване на устойчиво конкурентно предимство, разглеждат се 
основните форми на знание и механизми за учене във фирмата. Особено внимание се 
отделя на проектната дейност като източник на знание, като се обосновава 
необходимостта от реализиране на учене чрез или в проектите и се представят 
възможни механизми за това. 

 
 
 

УЧЕБНИЦИ  
 
36. Славянска, В. Управление на човешките ресурси (второ преработено и 
допълнено издание). Пловдив, Макрос, 2014. 

 

Резюме: Учебникът е предназначен за студенти от ВУАРР, изучаващи 
дисциплината „Управление на човешките ресурси” като част от обучението си в 
бакалавърска програма. Той има за цел да ги въведе в ключовите концепции и идеи в 
областта на управлението на човешките ресурси и да формира у тях базисни 
компетенции за рационално оползотворяване, поддържане и развитие потенциала на 
хората в организацията. 

Съдържанието на второто издание на учебника е цялостно преработено, 
актуализирано и обогатено с пет допълнителни теми. То е разработено в петнадесет 
основни модула, като подбраните теми са ориентирани към доказали своята 
ефективност знания и умения и са конструирани така, че да осигуряват логическа 
последователност и обвързаност при представянето на материята, което подпомага 
нейното осмисляне и усвояване. Всяка тема е посветена на различна дейност от 
областта на управлението на човешките ресурси, като представя защо съответната 
дейност е толкова важна и как трябва да се осъществява в практиката. След всяка тема 
са добавени основни понятия, въпроси за самоподготовка, въпроси за размисъл и 
дискусия и теми за практически задания с кратки инструкции. В края на учебника са 
представени общи методически указания и примерни варианти на изпитен тест, 
предназначени да ориентират студентите в подготовката им за семестриалния изпит.  

В структурно отношение учебникът включва следните теми: 1) Въведение в 
управлението на човешките ресурси; 2) Анализ и проектиране на длъжностите; 3)  
Планиране на човешките ресурси; 4) Набиране на човешките ресурси; 5) Подбор на 
човешките ресурси; 6) Назначаване на човешките ресурси; 7) Обучение на човешките 
ресурси; 8) Управление на кариерата; 9) Оценяване на трудовото представяне; 10) 
Възнаграждаване на човешките ресурси; 11) Здравословни и безопасни условия на 
труд; 12) Синдикални отношения в организацията; 13) Равнопоставеност и интегриране 



на различните; 14) Управление на организационната култура; 15) Международни 
аспекти на управлението на човешките ресурси.     
 

37. Славянска, В. Основи на управлението. Пловдив, Макрос, 2015. 
 

Резюме: Учебникът е предназначен за студенти от ВУАРР, изучаващи 
дисциплината „Основи на управлението” като част от обучението си в бакалавърска 
програма. 

Неговото съдържание е разработено с ясното съзнание, че обхващането на 
твърде обемната и многостранна проблематика, свързана с управлението на 
организациите, не е по силата на един единствен учебник. Затова подбраните осем теми 
целят преди всичко да дадат някакви първоначални базисни познания относно 
спецификата на управленската дейност. Темите са групирани в три основни раздела: 1) 
Въведение в управленската дейност; 2) Свързващи управленски процеси; 3) 
Управленски функции. Всички теми имат обща логическа структура, състояща се от 
следните елементи: изложение, представящо основните теоретични постановки по 
съответната проблематика; основни понятия в темата, предназначени да фокусират 
вниманието на студентите върху специфичната управленска 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. В края на учебника са представени общи методически 
указания и няколко примерни теста за самопроверка на знанията, които подпомагат 
подготовката за семестриалния изпит.   

В структурно отношение учебникът включва следните теми: 1) Същност на 
управленската дейност; 2) Вътрешна и външна среда на организацията; 3) Вземане на 
управленски решения; 4) Управленски комуникации; 5) Планирането като управленска 
функция; 6) Организирането като управленска функция; 7) Ръководството като 
управленска функция; 8) Контролът като управленска функция.     
 

38. Славянска, В. Стратегии и методи в управлението. Пловдив, Макрос, 
2015. 

 

Резюме: Управлението е необятна област и за една учебна дисциплина е 
абсолютно непостижима цел изучаването на всички методи и стратегии, приложими за 
различните управленски функции (планиране, организиране, ръководство и контрол), 
във всички функционални области (маркетинг, човешки ресурси, финанси, 
производство, научноизследователска дейност и т.н.), за всички типове ресурси 
(човешки, материални, финансови и информационни), на всички управленски равнища 
в организацията (висше, средно и низово), във всички времеви диапазони 
(краткосрочен, средносрочен и дългосрочен времеви хоризонт) и т.н. Тъй като 
учебникът е предназначен за студентите от ВУАРР, изучаващи дисциплината „Методи 
и стратегии в управлението” като част от обучението си в магистърска програма по 
„Стопанско управление”, неговото съдържание от една страна е изцяло съобразено със 
съдържанието на останалите учебни курсове, с оглед избягване на дублиране в 
материала, а от друга страна включва подбрани управленски методи и стратегии с 
универсална приложимост за различни типове стопански и нестопански организации. 

В структурно отношение съдържанието на учебника е конструирано в девет 
основни модула, тематично обособени в четири раздела, съобразно основните 



управленски функции: 1) Стратегии и методи за планиране; 2) Стратегии и методи за 
организиране; 3) Стратегии и методи за мотивиране на персонала; 4) Стратегии и 
методи за контрол. След всяка тема са добавени въпроси за самопроверка на знанията и 
практически задания с кратки инструкции за самостоятелно разработване. В края на 
учебника са представени общи методически указания и примерни варианти на изпитен 
тест, които ориентират студентите в подготовката им за семестриалния изпит. 
Посочените изисквания и критерии за оценяване на курсовите работи и семестриалния 
изпитен тест осигуряват прозрачност и обективност при формиране на семестриалната 
оценка.  

Учебникът включва следните теми: 1) Стратегии и методи за планиране на 
фирмената дейност; 2) Стратегии и методи за планиране на човешките ресурси; 3) 
Стратегии и методи за проектиране и групиране на длъжности; 4) Стратегии и методи 
за кадрово осигуряване на длъжностите; 5) Стратегии и методи за обучение на 
персонала; 6) Стратегии за мотивиране на персонала; 7) Методи за мотивиране на 
персонала; 8) Стратегии и методи за контролиране на фирмената дейност; 9) Стратегии 
и методи за контролиране на персонала. 
 

39. Славянска, В. Фирмени стратегии. Пловдив, Макрос, 2015. 
 

Резюме: Учебникът е предназначен за студенти от ВУАРР, обучаващи се в 
магистърска програма по „Стопанско управление”. Разработен е в съответствие с 
учебната програма по дисциплината „Фирмени стратегии” и е съобразен изцяло с 
лекционния курс.  

В структурно отношение неговото съдържание е конструирано в десет основни 
модула, тематично обособени в две части: 1) Формулиране на стратегията; 2) 
Реализиране на стратегията. В началото на всяка тема са представени накратко 
учебните цели (очаквани резултати), а в края - въпроси за самопроверка на знанията и 
практически задания за самостоятелно разработване. Курсовите работи са свързани с 
проучване на допълнителни материали (извън основната литература), което позволява 
на студентите да затвърдят, разширят и задълбочат знанията, получени по време на 
лекциите. Усвояването на материята се подпомага от терминологичен речник и 
примерни тестове за самоподготовка. С цел осигуряване на прозрачност и обективност 
при формиране на семестриалната оценка, са представени изискванията и критериите 
за оценяване на курсовите работи и семестриалния изпитен тест. 

Учебникът включва следните теми: 1) Фирмената стратегия като източник на 
конкурентоспособност; 2) Анализ на външната среда на фирмата; 3) Анализ на 
вътрешната среда на фирмата; 4) Формулиране на стратегически цели и корпоративна 
стратегия; 5) Избор на бизнес стратегия; 6) Тактическо и оперативно планиране; 7) 
Адаптиране на организационната структура; 8) Кадрово осигуряване на стратегията; 9) 
Адаптиране на фирмената култура; 10) Стратегически контрол.  

 
40. Славянска, В. Стратегическо управление на човешките ресурси. 
Пловдив, Макрос, 2015. 
 

Резюме: Учебникът е предназначен за студентите от ВУАРР, обучаващи се в 
магистърска програма по „Мениджмънт на човешките ресурси”. Той е своеобразно 
продължение на основния курс по „Управление на човешките ресурси” и има за цел да 
разшири тяхната теоретична подготовка, като ги запознае със стратегическите 
измерения на тази функционална област.  

Съдържанието на учебника е тематично обособено в два основни раздела: 1) 
Организационната стратегия като източник на конкурентно предимство; 2) Стратегията 



за управление на човешките ресурси като източник на конкурентно предимство. След 
всяка тема са представени въпроси за самоподготовка и практическо задание, а в края 
на учебника - общи методически указания и примерни варианти на изпитен тест, които 
да ориентират студентите в подготовката им за семестриалния изпит. 

Учебникът включва петнадесет теми: 1) Същност на организационната 
стратегия; 2) Типология на корпоративните стратегии; 3) Типология на бизнес 
стратегиите; 4) Същност на стратегията за управление на човешките ресурси; 5) 
Стратегия за проектиране на длъжности; 6) Стратегия за планиране на персонала; 7) 
Стратегия за набиране и подбор на персонала; 8) Стратегия за обучение и развитие на 
персонала; 9) Стратегия за оценяване на трудовото представяне; 10) Стратегия за 
възнаграждаване на персонала; 11) Стратегия за управление на здравословните и 
безопасни условия на труд; 12) Стратегия за управление на трудовите отношения; 13) 
Стратегия за управление на различията; 14) Стратегия за интернационализация на 
управлението на човешките ресурси; 15) Стратегии за управление на човешките 
ресурси в условия на различни бизнес стратегии.      

 
41. Славянска, В. Методи и техники за подбор, оценяване и развитие на 
персонала. Пловдив, Макрос, 2015. 
 

Резюме: Учебникът е предназначен за студенти от ВУАРР, изучаващи 
дисциплината „Методи и техники за подбор, оценяване и развитие на персонала” като 
част от обучението си в магистърска програма по Мениджмънт на човешките ресурси. 
В съдържателно отношение той надгражда въвеждащия курс по Управление на 
човешките ресурси. 

Учебникът е тематично разработен в три основни модула: 1) Подбор на 
персонала; 3) Оценяване на персонала; 3) Развитие на персонала. Всяка тема е 
посветена на различна дейност от областта на управлението на човешките ресурси и 
представя посредством какви методи и техники трябва да се осъществява тя в 
практиката. След всяка тема са добавени основни понятия, въпроси за самоподготовка, 
въпроси за размисъл и дискусия и практически задания с кратки инструкции. В края на 
учебника са представени общи методически указания и примерни варианти на изпитен 
тест.  

В структурно отношение учебникът включва девет теми: 1) Методи и техники за 
планиране на персонала; 2) Методи и техники за анализ на длъжностите; 3) Методи и 
техники за проектиране на длъжностите; 4) Методи и техники за набиране на 
персонала; 5) Методи и техники за подбор на персонала; 6) Методи и техники за 
оценяване на трудовото представяне; 7) Методи и техники за възнаграждаване на 
персонала; 8) Методи и техники за обучение на персонала; 9) Методи и техники за 
управление на кариерата. 

 
42. Славянска, В. Организационно поведение. Пловдив, Макрос, 2015. 
 

Резюме: Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината 
„Организационно поведение” като част от обучението си в бакалавърска програма. 

Той включва четири основни раздела: 1) Увод в организационното поведение; 2) 
Управление на индивидуалното трудово поведение; 3) Управление на груповото 
трудово поведение; 4) Управление на организационното развитие. Съдържанието на 
учебника е разработено в девет теми: 1) Организационното поведение като област на 
познание; 2) Научният подход в Организационното поведение; 3) Индивидуалните 
различия на работното място; 4) Управление на мотивацията в трудова среда; 5) 
Специфика на груповата дейност; 6) Ръководство и лидерство на групи; 7) Управление 



на конфликтите в групата; 8) Управление на организационната промяна и развитие; 9) 
Управление на организационната култура.  

 
43. Славянска, В. Управление на проекти и проектни екипи. Пловдив, 
Макрос, 2015. 
 

Резюме: В структурно отношение съдържанието на учебника е разпределено в 
три основни области: 1) Управление на проекти; 2) Критични фактори за успешно 
изпълнение на проектите; 3) Управление на проектни екипи. Включени са следните 
теми: 1) Проектният мениджмънт като управленска концепция; 2) Процеси на 
проектния мениджмънт; 3) Управление на проекти, финансирани по оперативни 
програми; 4) Проектният мениджър като критичен фактор за успех на проекта; 5) 
Проектният екип като критичен фактор за успех на проекта; 6) Организационната среда 
като критичен фактор за успех на проекта; 7) Планиране на проектния екип; 8) 
Формиране на проектния екип; 9) Ръководство на проектния екип.  
 
 
 
 
 
 

 


