
СТАНОВИЩЕ 
 
на трудовете на д-р Пламен Цветанов Павлов , единствен кандидат в 
конкурс за „доцент” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и 
управление (Иновации и управление на качеството)” за нуждите на 
ВСУ „Черноризец Храбър”, обявен с ДВ, бр. 32/27.04.2010 г. 

1. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 
за исканата длъжност. 

Д-р Пламен Цветанов Павлов е натрупал достатъчен опит от 
педагогическа дейност. В периода 2001-2010 г е хоноруван асистент по 
специалност „Информационни системи и технологии”. На 19.07.2010 г. 
е избиран за доцент на ВСУ по научна специалност  05.02.18 
„Икономика и управление (Иновации и управление на качеството)” за 
нуждите на Стопански факултет на ВСУ и в следващия период на 
учебна 2010/2011 г. преподава дисциплини „Управление на 
иновациите”, „Логистичен мениджмънт” и „Управление на 
качеството”, с общ хорариум 348 часа лекции и 120 часа упражнения. 
През същия период е Секретар на Академичния съвет по акредитация и 
управление на качеството и отговаря за университетската политика по 
акредитация и качеството.  

От посочените факти може да се направи извод, че кандидатът има 
натрупана достатъчна професионална преподавателска практика и, че 
натрупания от него опит е достатъчен за успешно изпълнение на 
конкурсната работа. 

 2. Оценка на научните резултати и приноси на кандидата. 

Представените по конкурса 22 труда на кандидата включват: 

• Две монографии на тема „Управление на сертификационната 
дейност в малките и средните предприятия в България” Изд. 
на ВСУ, В., 2010 с обем 215 стр. и „Разработване на система 
за управление на качеството в съответствие с 
международния стандарт ISO 9001:2008, Изд, на ВСУ, В., 
2010 с обем 88 стр.; 

• Шестнадесет доклада по темата на конкурса, публикувани в 
трудове на научни конференции с общ обем 115 стр. 



• Четири статии, публикувани в периодични издания с общ 
обем 28 стр.  

Два от трудовете са публикувани в чужбина (Санкт Петербург и 
Одрин. Авторът посочва пет цитирания от български автори. 

Разглежданите трудове са ясно фокусирани към пет основни и 
взаимосвързани проблемно-тематични области: 

• Управление на иновациите /трудове: 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 
16, 17/; 

• Управление на качеството /трудове: 1, 2, 4, 9, 20, 21/; 
• Конкурентноспособност  /трудове: 8, 10, 12/ 
• Логистично управление /трудове: 18, 19/ 
• Управление на бизнес процеси /труд: 22/ 

Всички представени трудове са свързани с научната специалност и 
тематичната област на конкурса, а първите две групи, представляващи 
основната част от трудовете на кандидата съвпадат с темата на 
конкурса. Тези трудове демонстрират способностите на кандидата да 
провежда самостоятелна изследователска дейност и трансформира 
изследователските продукти в необходими за обучението учебници и 
помагала.  

Основните приноси на кандидата в посочените области се свеждат 
до: 

По управление на иновациите: 

1/ Направени са конкретни проучвания и изследвания на 
иновационния потенциал на Североизточния регион за планиране, на 
академични организации и изследователски институти, както и на 
бизнес организации. 

2/ Изследвани са бариерите, класифицирани рисковете за 
иновационната дейност и са предложени основи за нейното 
организационно управление.   

3/ Направени са конкретни предложения за подобряване на 
иновационната активност, чрез усъвършенстване на стратегическото 
планиране, ранжиране на значимостта на иновациите, ускоряване на 
внедряването, укрепване на материалната и експериментална база и 
финансиране на дейността. 



По управление на качеството: 

1/ Обоснована е ролята на аналитичното изследване на фирмените 
и образователни процеси за разработване и сертифициране на системи 
за управление на качеството (СУК). 

2/ Изследвани и класифицирани са проблемите на проектирането, 
разработването и внедряването на системи за управление на качеството. 

3/ Анализирани са системите за управление на качеството във 
висшите училища и е предложен подход и експериментално потвърден 
модел за оценка на качеството на НИД във висшите училища 

3/ Изследвани са специфичните особености на въвеждането на ISO 
9001:2000 във висшето образование и са предложени структурни 
изисквания, и решения за приложение и функциониране. 

Представените с научните трудове резултати допълват и 
обогатяват съществуващите знания в направленията на: управлението 
на инвестициите и управлението на качеството в бизнеса и висшето 
образование, вкл. за оценка на иновационния потенциал, бариерите и 
възможностите за подобряване на управлението на иновациите, анализ 
на фирмените и образователни процеси, внедряването и 
стандартизацията на СУК. Особено достойнство на трудовете е 
доминиращото емпирично потвърждение на лансираните 
изследователски тези в резултат от конкретни изследвания.  

Резултатите от научните изследвания са практически приложени в 
практиката на ВСУ, което е видно от тяхното публикуване. Конкретен 
ефект от тях не е изчисляван, но тяхната полезност е несъмнена. 

  

3. Критични оценки, забележки и препоръки и влияние върху 
качеството и количеството на получените резултати и приноси. 

Единствената забележка която мога да отправя към кандидата е 
свързана с все още недостатъчната публикация на изследователските 
трудове в международни издания. Считам, че устойчиво и ясно 
насочените изследвания и публикации, във вече споменатите 
проблемни области, са достигнали резултати, които е уместно да 
намерят по широка популяризация, както и да бъдат подкрепени от 



свързани с тях монографични изследвания по въпросите на 
управлението на иновациите.  

 4. Заключение.  

На основание на посочените факти от становището приемам, че 
представените за оценка трудове на кандидата съответстват напълно на 
тематиката на обявения конкурс за доцент по 05.02.18 „Икономика и 
управление (Иновации и управление на качеството)” за нуждите на 
ВСУ „Черноризец Храбър”. 

Считам, че кандидатът д-р Пламен Цветанов Павлов, притежава 
необходимата квалификация, трудова и професионална компетентност, 
лични качества и отговаря на изискванията на ЗРАС, Правилника за 
неговото приложение и Инструкция №6 към Наредба №3 за 
академичния състав на ВСУ за придобиване на ОНС „Доктор” и научна 
степен „Доктор на науките”, и за заемане на академични длъжности. 
Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса на ВСУ да го 
избере за редовен доцент по специалност 05.02.18 „Икономика и 
управление (Иновации и управление на качеството)” за нуждите на за 
нуждите на Катедра „Администрация и управление” на ВСУ 
„Черноризец Храбър”. 

 
 
София, 10.04.2011 г. 
 
                                                      Член на Научното жури: 

                         /Проф. д-р Т. Иванов/ 

 

 
 

 
 
 
 


