
С Т А Н О В И Щ Е Ш  )й /Д
от доц. д-р Цветан Дилков, ВУАРР -  гр. Пловдив, катедра „Управление”

на материалите, представени за участие в конкурс 
за заемане на академичната длъжност “професор” 

по професионално направление 3.7. „Администрация и управление”, 
специалност „Социално управление”

В конкурса за професор, обявен в Държавен вестник, бр. 71/15.09.2015 г. и в сайта на 
ВУАРР - Пловдив за нуждите на катедра „Управление” към „Факултет по икономика и 

управление”, като кандидат участва доц. д-р Вяра Славянска от Висше училище по 
агробизнес и развитие на регионите -  гр. Пловдив

Доцент д-р Вяра Красимирова Славянска е родена на 23. 03. 1974 г. в град Бургас. Там 
тя завършва и средното си образование. От 1993 г. До 1997 г. завършва висше 
образование във СА“ Д. А. Ценов“ гр. Свищов, специалност „Маркетинг и планиране“. 
Допълнително завършва и специализация „Банков контрол“. От 1997 до 1998г. работи в 
Техникума по индустриална химия „Акад. Н. Зелински“като учител по икономика. От 
1998 до 2001 г. е приета за асистент по социално управление в Бургаския свободен 
университет. През 2001г. е повишена в звание „старши асистент“, а от 2008 г. досега е 
главен асистент в Бургаския свободен университет. От 2002 до 2009 г. е на свободна 
докторантура към катедра „Управление“ на УНСС, където през 2010 г. успешно 
защитава дисертация на тема „Формиране на проектен екип в условия на матрична 
структура“ и с Протокол № 6 от 06.04 от 2010 г на научна комисия 16 е присъдена 
образователна и научна степен доктор по научна специалност 05.02.20 „Социално 
управление“. От 2014 г. -  понастоящем е доцент по социално управление във Висше 
училище по агробизнес и развитие на регионите - гр. Пловдив, Факултет по икономика 
и управление.

1. Общо описание на представените материали
Кандидатът доц. д-р Вяра Славянска участва в конкурса с:
• Монографии -  1 брой;
• Студии -  2 броя;
• Статии -  17 броя;
• Доклади -  15 броя;
• Учебници -  8 броя.

Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 
цитирания)
Общо 6 бр. цитирания с които кандидатът доц. д-р Вяра Славянска участва в конкурса 
за професор.

2. Обща характеристика на дейността на кандидата
4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти)
Активност, свързана с учебната работа:
- аудиторна натовареност за 2014/2015 г. -  525 часа;
- преподаване на чужд език -  на студенти от университета на Кордоба (Испания), 
обучаващи се във ВУАРР по програма Еразъм (учебни дисциплини Firm strategies in 
agribusiness и European Funds and Programmes);



- разработени учебни материали (учебник и допълнителни ресурси) за електронно и 
дистанционно обучение по дисциплината „Фирмени стратегии” (за нуждите на центъра 
по дистанционно обучение на ВУАРР -  В. Търново);
- участие в разработването на учебни планове за бакалавърска програма „Управление 
на човешките ресурси” и магистърски програми „Мениджмънт на човешките ресурси”, 
„Стопанско управление със специализация управление на агробизнеса” и „Управление 
на общините със специализация регионално планиране и развитие”;
- разработени учебни програми, лекционни курсове и материали за семинарни занятия 
по всички преподавани дисциплини (15 на брой);
- ежегодно ръководство на множество курсови работи по всички преподавани учебни 
дисциплини;
- регулярно разнообразяване методите на преподаване с акцент върху провеждане на 
емпирични изследвания и обмен на знания и опит с практикуващи мениджъри по 
управление на човешките ресурси като гостуващи лектори;
- участие в подготовката на тестове и провеждането на държавни изпити.

4.2. Научна и научно приложна дейност 
Участие в академичния живот на ВУАРР:
- технически секретар на катедра „Управление”;
- номиниран експерт за участие в процедурите по оценяване и акредитация на ВУЗ;
- председател на научно жури за доцент (кандидат Борис Тилов) и член на научно жури 
за доцент (кандидат Ивайло Алексиев);
- рецензент на 5 статии за сп. „Ново знание” ;
- член на редакционната колегия и рецензент на 10 доклада за конференция на ВУАРР 
(10.2014).
Член на Българска асоциация по управление на проекти (БАУП) - пълноправен член 
на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA). Съгласно правилата 
на IPMA, членовете на БАУП са нейни индиректни членове.
Работа по проекти
Участие в пет проекта с крайни възложители международни и национални институции. 
Специализации
Обучение в „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) -  единствен одобрен участник от България.
Преподаване в чужбина
Период От 7.09.2015 г. до 11.09.2015 г.
Организация, Университет на Кордоба, Испания
държава
Вид, наименование Преподавателска мобилност с цел преподаване по програма

ЕРАЗЪМ

Период От 24.05.2014 г. до 4.06.2014 г.
Организация, Университет на Барселона, Испания
държава
Вид, наименование Преподавателска мобилност с цел преподаване по програма

ЕРАЗЪМ

4.3. Внедрителска дейност (няма информация).



4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни)

I. Приноси в областта на Управлението на човешките ресурси в проектна среда 

Теоретични приноси

1. Задълбочено е разработена актуална и значима проблематика с явен дефицит 
на съществуващото знание както в областта на проектния мениджмънт, така и в 
областта на човешките ресурси (в българската, а до голяма степен и в световната 
литература), а именно -  изграждането на ефективни системи за управление на 
човешките ресурси в мултипроектната организация. Изясняването и осмислянето на 
тази проблематика, от една страна, допринася за научното знание в областта на 
проектния мениджмънт, тъй като се концентрира върху един почти неизследван фактор 
за успешното реализиране на проектната дейност, а от друга страна допринася за 
теоретичната област на управлението на човешките ресурси, тъй като разглежда 
възможното приложение на съществуващите управленски подходи и методи в 
специфичен „нетрадиционен” организационен контекст. На основата на комплексен и 
обстоен анализ на фундаментални концепции:

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

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

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

г) са формулирани възможни решения за промяна в съдържанието и структурата 
на тази система (посочените приносни моменти се съдържат в публикации №1, №19, 
№20, №26 и №31 от приложения списък).

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

Практико-приложни приноси

3. Представени са резултати от изследвания с потенциал да усъвършенстват 
българската и световна практика по управление на човешките ресурси в мултипроектна 
среда (№1 и №3).

II. Приноси в областта на Управлението на човешките ресурси 

Теоретични приноси

4. Обхванати са множество аспекти на управлението на човешките ресурси чрез 
акцентиране върху проблеми с особена актуалност и значимост, като: стратегически 
грешки при управлението на човешките ресурси в българските организации (№5),



ефекти от съкращенията на персонал и механизми за тяхното управление (№8 и №13), 
текучество на персонала -  измерване, анализ и прогнозиране (№16 и №29).

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

Практико-приложни приноси

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

3. Оценка на личния принос на кандидата

Доцент д-р Вяра Славянска притежава висока професионална квалификация и богат 
практически опит. Цялостната й работа като преподавател и изследовател мога да 
оценя като положителна. Научните и публикации я представят като задълбочен 
изследовател, с изграден научен стил и изследователска концепция.

4. Критични бележки (няма).

5. Лични впечатления -  много добри.

6. Заключение:
Имайки предвид гореизложеното, предлагам доц. д-р Вяра Славянска да бъде 
избрана за „професор” по професионално направление 3.7. „Администрация и 
управление”, специалност „Социално управление”

16.12.2015 г.
/доц. д-р Цветан Дилков/


