
РЕЦЕНЗИЯ

 

Относно: участие в конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент” по шифър 05.02.18 „Икономика и 

управление  (Иновации и управление на качеството)”, обявен 

от ВСУ „Черноризец Храбър” в ДВ бр. №32 от 27.04.2010 г., 

с единствен участник хон. ас. д-р Пламен Цветанов Павлов

Рецензент: Доц. д-р Димитър Панайотов Димитров, УНСС, 

шифър 05.02.18 

E-mail dimdim@unwe.acad.bg

 

Участникът в конкурса д-р Пламен Павлов е роден на 15.08.1960 

г. в гр. Омуртаг. През 1986 г. завършва висше образование в 

Балтийски държавен технически университет, Санкт Петербург, Русия,  

специалност „Радиомеханически приборни устройства”. От 2006 г. е 

доктор по икономика на ВСУ „Черноризец Храбър” по научна специалност 

05.02.21 (Организация и управление на производството), като темата на 

дисертацията му е „Иновационен потенциал и иновационно развитие 

на малките и средни предприятия”. Има завършена следдипломна 

квалификация по банково дело и няколко курса за одитор и мениджър 

на системи за управление на качеството. Работил е като началник отдел 

и инженер конструктор в Научно – производствен комбинат „Черно 

море” АД – Варна. Бил е инженер по поддръжката, счетоводител и 

инвестиционен посредник в ТБ”Биохим” – клон Варна.  От 2001 г. е 

назначен като експерт по научноизследователската работа, Секретар 

на Академичния съвет по акредитация и управление на качеството във 

ВСУ „Черноризец Храбър”. Отговаря за политиката на университета в 

областта на акредитацията и управлението на качеството. Владее руски и 

английски език. Хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър”. 

 



I. Обща характеристика на представените публикации по конкурса

За участие в обявения конкурс д-р Пламен Павлов е представил 

общо 22 публикации, които са приети за рецензиране. Отделно е 

представил за сведение общия си списък с публикации (общо 28 на брой) 

плюс автореферата на докторската си дисертация. Публикациите извън 

представените за участие в конкурса и автореферата не се рецензират, 

но от тях се вижда приемствеността в изследователските търсения на 

кандидата и тяхното развитие до днес.

Структурата на публикациите по настоящия конкурс е следната:

Монографични трудове – 2 бр.

Студии и статии  – 6 бр.

Научни доклади на национални и международни конференции, 

конгреси и симпозиуми  – 14

В т.ч. на международни прояви – 6 бр.

в т. ч. на английски език – 1 бр.

и на руски език – 1бр. 

След направената рекапитулация се получават следните резултати: 

 

 Брой Страници

Монографии 2 303

Статии и студии 6 61

Научни доклади на национални 

и международни конференции, 

конгреси и симпозиуми

14 93

Учебници и учебни помагала - -

Общо 22 457

 

Основни направления, към които могат да се отнесат съответните 

 



публикации:

1. Сертификация и системи за управление на качеството във 

образованието и научните изследвания - състояние, проблеми и 

перспективи: Публикации 1,2,4,9,20,21;

2. Сертификация и системи за управление на качеството във 

фирмите - състояние, проблеми и перспективи: Публикации 

1,2,21;

3. Иновации в образованието: Публикации 3,7,17; 

4. Иновации във фирмите: Публикации 5,6,7,11,13,14,15,16, 18;

5. Конкурентносопособност – анализ, оценка и проблеми: 

Публикация 1,8, 10,12; 

6. Оптимизация на бизнес процеси – сравнителен анализ и оценка: 

Публикация 1,18,19,22).

От идентифицираните по-горе направления се вижда тяхната 

логична свързаност, приемственост и особено – връзката “наука-обучение-

практика”. Има приемственост между докторския труд на кандидата, 

преподавателската му дейност и експертната му работа по управление 

на качеството. Кандидатът отговаря на изискванията на закона за 

необходимите публикации и монографични трудове. 

III. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Кандидатът за академичната длъжност „доцент” работи 

отдавна в направленията иновации и управление на качеството. Неговата 

научна продукция включва както теоретични разработки, изясняващи 

обхвата, съдържанието и основните проблеми в разглежданите областта, 

така и чисто научно- приложни разработки в областта на внедряването на 

системи за управление на качеството, управлението на иновациите във 

всичките му аспекти на фирмено равнище и нещо, което е особено ценно, 

в областта на образованието и научните изследвания. Д-р Павлов 

 



извършва задълбочен преглед на основните принципи за управление на 

качеството, проблемите при сертификацията и одитирането на системи за 

качество съгласно международни стандарти. Направленията на неговата 

работа показват по-голям превес на публикациите за участие в конкурса, 

посветени на проблемите на управлението на качеството. Това е 

естествено, като се имат предвид неговите работни задължения и 

отговорности във ВСУ. В същото време участието му в няколко 

международни проекта дава възможност за детайлни емпирични 

изследвания в областта на иновациите, особено на фирмено равнище. В 

това направление  д-р Павлов съчетава теоретико-методологичните 

изследвания с практиката. Изследванията, намерили израз в близо 10 

публикации по иновации, са посветени главно на Североизточния район за 

планиране на България. Това дава възможност кандидатът да направи 

конкретни изводи, заключения и препоръки, което е една от силните му 

страни. Характерно за публикационната и изследователска дейност на д-р 

Павлов, е че той обхваща в различни публикации целия цикъл на 

управление на качеството и иновациите във фирмите и образованието. 

Изследвани са, така да се каже, и съпътстващи проблеми, които са 

идентифицирани в неговите разработки – по отношение на 

конкурентноспособността и оптимизация на бизнес процеси, като се опира 

на натрупаната теория и методология в областта на управлението на 

качеството и иновациите.

IV.Педагогическа дейност на кандидата за исканата длъжност

От приложената справка за аудиторната и извънаудиторна заетост 

е видно, че кандидатът има значителен опит в преподавателската 

дейност и работата със студенти. Не е посочено от кога започва 

неговата преподавателска дейност като хоноруван асистент във 

ВСУ „Черноризец Храбър”. Опитът, натрупан от кандидата като експерт 

по научноизследователската дейност и управлението на качеството 

 



позволява по-лесен трансфер на знания към неговите студенти и 

организиране на извънаудиторни занимания в практическа среда, особено 

като се има предвид неговият принос за сертификацията на ВСУ по 

международния стандарт ИСО 9001. 

Някои от неговите публикации могат да бъдат използвани пряко 

в учебния процес. Една от слабостите на кандидата е малкия брой 

публикации с учебен и учебно методичен характер. Публикация 2 има 

елементи на учебно – методично пособие по управление на качеството.

През преподавателската си кариера д-р Павлов води лекции и 

упражнения по следните дисциплини: „Информационни системи 

и технологии”р „Управление на иновациите”, „Логистичен 

мениджмънт”, „Управление на качеството”.

 

V.Основни научни и научно-приложни приноси

Обобщавайки постигнатото в хабилитационния труд и 

съпътстващите го публикации, могат да се откроят следните по-значими 

приноси:

Научно-приложни приноси

• Наред с цялостното изследване на процеса на внедряване 

и сертификация на системи за управление на качеството е извършен и 

задълбочен анализ на състоянието, проблемите и основните фактори, 

влияещи върху внедряването на системи за управление на качеството 

във висшите училища. Формулирани са основните изисквания при 

внедряването на стандарти за качество, изведена е необходимостта от 

предварителни изследвания при внедряване на системи за управление на 

качеството във ВУЗ (Публикации 1,2,4,21);

• Проследена е връзката между иновационния потенциал и 

активност на ВУЗ, изследователски организации и фирмите от различни 

сектори на стопанството с тяхната специфика. На базата на анализа са 

 



идентифицирани основни проблеми, пречки и бариери за извършване на 

иновации и са предложени конкретни решения, като са идентифицирани 

възможните направления за развитие в българските условия. (Публикации 

11,9, 7,15,17);

• Откроени и оценени са състоянието, проблемите, 

тенденциите на конкурентноспособността на фирмено равнище за 

конкретен регион. Изведени са показатели за конкурентноспособност с 

конкретни изводи и предложения ( 8,10,12,15);

• Подробно са анализирани и оценени проблемите 

на управлението на качеството и измерването на ефективността на 

изследователската работа във висшето образование, което е новост. Тези 

показатели са обвързани със Системата за управление на качеството и 

иновациите във висшите училища (Публикация 1,2,9,20,21);

• В областта на анализа и оценката на риска при 

иновационни проекти  подробно са класифицирани рисковете, изведена е 

необходимостта от управление на риска, структурирани са процесите на 

управление на риска и са изведени основни подходи.

От документите за участие в конкурса е приложена справка за 

цитирани 5 труда, от които едно цитиране в материали на международна 

конференция в Солун, Гърция.

Приносите са изцяло дело на кандидата.

 

VI.Критични бележки

В две от публикациите има съавторство (Публикация 4 и 9), което 

не е точно разграничено, но като се има впредвид малкия обем на тези 

публикации и факта, че те са в проблемната област на кандидата, това няма 

влияние върху общата преценка.

В представените за рецензиране монографични трудове би могло да 

се формулира по-добре целта и обхвата на направените изследвания. Може 

 



да се посочи спецификата при системите за управление на качеството в 

образованието и бизнеса.

Рецензентът препоръчва в бъдещата дейност на кандидата повече 

публикации с учебно –методичен характер, както и публикуване в издания 

с по-голяма международна аудитория.

 

VII. Лични впечатления

Не познавам лично кандидата. Мога да съдя за неговите качества 

по резултатите на ВСУ в неговата експертна област – ВСУ „Черноризец 

Храбър” е няколкократно акредитиран от Националната агенция за оценка 

и акредитация и сертифициран по ИСО. Д-р Петров има продължителна 

професионална биография и публикационна дейност, насочена в областта 

на обявения конкурс. Отзивите за него от негови колеги са положителни.

Заключение

Като вземам под внимание качествата на кандидата, неговите 

приноси и педагогическа дейност, публикациите по конкурса, 

отговарящи на изискванията на Закона за РАС, изразявам положителна  

оценка относно избора на кандидата за доцент в обявения конкурс от 

ВСУ „Черноризец Храбър”  по шифър 05.02.18 „Икономика и управление  

(Иновации и управление на качеството)”.

 

 

 

13 април 2011 г. Рецензент:

София (доц. д-р Димитър Димитров)

 

 

 

 

 


