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СТАНОВИЩЕ

от проф. д.с.н Лоретта Петрова Парашкевова

на доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова

по конкурс за даване на научно звание “професор” по научната специалност
„Икономика и управление“ (Управление на човешките ресурси и устойчиво
развитие)” за нуждите на катедра „Администрация, управление и политически
науки” към факултет „Международна икономика и администрация” на
ВСУ„Черноризец Храбър” – гр. Варна

Становището е подготвено в изпълнение на Заповед на Ректора на
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” №1393/04.12.2019 г. за
назначаване на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на
академичната длъжност „професор” по научната специалност „Икономика и
управление“ (Управление на човешките ресурси и устойчиво развитие)” обявен
в Държавен вестник бр. 80/11.10.2019 г. с единствен кандидат доц.д-р Снежанка
Овчарова-Крачунова.

1. Общо описание на представените материали по конкурса
Кандидатът е преподавател във Варненския свободен университет

„Черноризец Храбър” от 1995г. (изминава пътя от асистент до доцент и
ръководител на катедра „Икономика“) по няколко учебни дисциплини –
„Управление на човешките ресурси”, „Устойчиво развитие в туризма”,
„Проектна организация и управление”, „Производствен мениджмънт” и др.

Общата научна продукция, в която доц. Сн. Овчарова успешно
формулира и защитава своите научни тези, обхваща 34 заглавия. Участващите в
конкурса публикации са разпределени както следва: самостоятелна
монография; 2 самостоятелни студии; 21 самостоятелни научни статии и
доклади, от които 10 сa на английски и руски езици; и 9 в съавторство (4 на
английски език и 2 на руски език); 2 самостоятелни учебни помагала (учебник и
учебно пособие).

Публикациите съответстват на научната специалност, по която е обявен
конкурсът. Публикациите са направени в периода 2007-2019 г. и се различават
от тези, с които кандидатът е участвал за получаване на званието „доцент” (1
монография, 2 студии, 18 статии и доклада (4 в чужбина), 4 учебни помагала,
разработени в периода 2001-2006 г.) и ОНС „доктор” (4 статии и доклада
(написани в периода 1997-2000 г.)

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и
педагогическа дейност на кандидата

Ангажиментите на доц. Сн. Овчарова като преподавател, позицията ú на
ръководител на катедра „Икономика“, научните ú публикации, разработените
учебни пособия, участието ú в проекти, свързани както с развитието на
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различни аспекти на управлението на човешките ресурси, така и с проблемите
на устойчивото развитие, са подпомогнали формирането на кандидата по
конкурса като опитен и авторитетен педагог. Същевременно, доц. Сн. Овчарова
е активен участник в разработването и акредитирането на професионални
направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ на ВСУ „Ч.
Храбър” за ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. Доц. Овчарова
изнася лекции и в бакалавърската и в магистърската образователно-
квалификационни степени, в т.ч. има разработени и курсове на английски език,
като преподава и в рамките на програма Erasmus в университети в Румъния,
Полша, Белгия.

Доц. Сн. Овчарова е ръководител на осем докторанти, петима, от които са
защитили, а трима се обучават на английски език. Темите на докторантурите са
пряко свързани с проблемите икономиката и управлението в България,
Казахстан, Ливан, Германия. Тя е рецензент на дисертационни трудове по
въпросите на управлението в т.ч. и на управлението на човешките ресурси.
Член е на научни журита за ОНС „доктор“ и „доктор на науките“, както и за
академични длъжности във ВСУ „Ч. Храбър“, Икономически университет –
Варна, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, СА Свищов, УНСС.

Важен момент от дейността на кандидата е участието ú в редица научно-
изследователски проекти, в частност, такива са проектите като RE:ACT,
N8URjob, CruiseT “Network of Competence Centres for the development of cruise
tourism in the Black Sea Region” и др. Към това следва да се добави и активното
й участие в редица международни конференции и семинари. Доц. Овчарова е
награждавана многократно с грамоти, свидетелства и други знаци на признание
за активно обществено и професионално участие. Всичко това е обществен
израз за значимостта на научно-приложната дейност на кандидата.

Доц. Овчарова е дългогодишен член на Съюза на учените-Варна, както и
организатор на секция „Икономика” на ежегодната конференция на Съюза на
учените. Член е и на Българската асоциация по управление на хора, както и на
Международната асоциация по устойчиво развитие.

Посочените факти показват, че кандидатът има значителна
професионална научно-изследователска, приложна и преподавателска практика
и, че натрупания от нея опит съответства на изискванията за научното звание
“професор” по научната специалност „Икономика и управление“ (Управление
на човешките ресурси и устойчиво развитие)”.

3. Анализ и характеристика на проблематиката на представените
научни трудове

Представените трудове дават основание за извода, че кандидатът
притежава научни познания и изследователски способности в следните
направления:

• Управление на човешките ресурси (списък на научните трудове и
публикации № I, II.1., II.2, III.8, III.9, III.12, III.13, III.14, III.15, III.16, III.19,
III.20, III.22, III.23, III.24, III.25, III.26, III.27, III.29, III.30).
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• Устойчиво развитие (списък на научните трудове и публикации №
III.1, III.2, III.5, III.6, III.10, III.18, III.28).

• Теоретични и практически проблеми на икономиката и
управлението (списък на научните трудове и публикации № III.3, III.4, III.7,
III.13, III.17, III.21 ).

Монографията „Управление на креативни хора в организационна среда”
съответства на темата на конкурса, поради което я приемам за хабилитационен
труд на кандидата. Този труд е носител на основните приноси, поради което
заслужава по-голямо внимание. Има обем 229 стр., вкл. основен текст 212 стр. и
2 приложения. Списъкът на библиографията включва 174 източника, от които
144 на латиница. Трудът е изпълнен изцяло след първата хабилитация на
кандидата като отразява резултатите от многогодишна изследователска дейност
в предметната област.

Посветена на проблематика за управление на най-ценния актив на
организациите, креативните хора, монографията се концентрира на няколко
изследователски въпроси, чиято актуалност и значимост е добре аргументирана
в увода. Основна идея на труда е да предложи отговор на въпроса кои са
креативните хора и как следва да се управляват те за повишаване на
ефективността на организацията, в съвременната високотехнологична среда.
Вниманието на автора е привлечено от множество проблеми, вкл. за
управленските подходи и стилове на управление в ситуация на киберфизическа
трансформация, за насоките, в които следва да се усъвършенства управлението
на човешките ресурси и пр.

Трудът има ясно определен обект и предмет на изследване. Обект на
изследването е управлението на креативните хора в организацията. Предмет на
изследване са особеностите на управлението на човешките ресурси в условия
на сериозни технологични трансформации на бизнеса. Основната теза е, че
съвременните технологии в т.ч. и дигитални не намаляват нуждата и
значението на човешките ресурси, особено на креативните хора, в
организацията.

Цел на изследването е „...да се очертаят предизвикателствата и
тенденциите в управлението на човешките ресурси...” в условията на
съвременна технологична трансформация. Тази цел се преследва с решаването
на изследователски задачи, по-важните от които, според мен, са:

Систематизиране на теоретичната дискусия за въздействието на
кибердизическите системи върху управлението на организациите.

Идентифициране на ключовите области на знания като основа за
формирането на диференциращи конкурентни предимства на организациите.

Открояване на проблемите на пазара на труда.
Извеждане на лидерските умения и управление на промяната в дигитална

среда.
Разработване на концептуален модел за управление на креативни хора в

организационна среда.
Анализиране на резултатите от емпирично изследване на креативността в

реални организации.
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Тези задачи са добре подчинени на целта на изследването. Кандидатът
подчертава специални ограничения на изследването, като акцентира „...на
въздействието на дигиталните технологии върху организациите и труда“.
Приемането на тази рамка на изследването води до добър баланс при
теоретично осмисляне, методическо подхождане към проблематиката и накрая
емпирична подкрепа на направените изводи от изследването. Този подход
подчертава комплексния характер на труда и му придава качествата на
завършен докторски хабилитационен труд.

Изследването използва пакет от изследователски подходи и методи с
достатъчен потенциал за постигане на поставената цел. То се основава на
разнообразни и богати източници и отразява достиженията на националната
теория и практика и мащабно проучване на международни източници.

В структурно отношение хабилитационният труд включва три глави,
които съответстват на поставените изследователски задачи, които са добре
съобразени с целта на изследването. Те се концентрират основно на
съвременните предизвикателства пред управлението на човешките ресурси,
системата за управлението им и особеностите на управление на креативните
хора в организацията.

Съществен принос на труда е, както структуриране на проблемите на
управлението на човешките ресурси и осигуряване на устойчиво развитие в
киберфизическа среда, така и извеждане на емпирични потвърждения за
прилагане на интегриран подход за управление на нарастващия обем от знания.
Този подход се конкретизира в предлагането на концептуален модел за
управление на креативните хора в организацията.

Предложеният монографичен (хабилитационен) труд ясно представя
постиженията на доц. д-р Сн.Овчарова, получени в резултат на задълбочени
многогодишни изследвания на разглежданата проблематика.
Изследователските резултати, включващи добре аргументирани препоръки за
спецификите на управление на креативните сътрудници дават убедителни
отговори на основните проблемни въпроси за управлението на човешките
ресурси в условията на технологичната трансформация на бизнеса.

Останалите трудове в тази група потвърждават тази оценка. Всички те
включват публикации, свързани с темата на основния труд и изясняват
специфични акценти на неговата тема, в частта за: състоянието и проблемите на
човешките ресурси, предизвикателствата пред управлението им в условия на
дигитална трансформация на организациите, идентифициране на насоките за
промяна и усъвършенстване на дейностите в системата за управление на
човешките ресурси. Особено внимание е отделено на необходимостта от
сътрудничество между държавните органи, образователни структури и
социални контактни групи за разработване на политики относно устойчиво
развитие на хората.

Второто контекстуално направление представя проблематиката на
устойчиво развитие с осем публикации, две от които на руски език. Това
направление, отделя заслужено внимание на устойчивото управление на хора в
организационна среда и управлението на креативността като фактор за
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устойчиво развитие. Аргументира и корпоративния модел на различни видове
бизнес организации и възможностите им за устойчиво развитие. Основен
момент е количественото определяне на индекса на устойчиво развитие на
бизнес организациите чрез анализа на комплексен финансов измерител. Значим
резултат е и очертаването на основните характеристики на модела за устойчиво
фирмено развитие, основан на знания.

Направлението, ориентирано към изследване на теоретични и
практически проблеми на икономиката и управлението включва шест труда, пет
от които на английски език. Обхваща публикации от общите въпроси на
интернационализацията на малките предприятия и експортния им потенциал до
развитие на рекреационния туризъм. Независимо от по-малкия брой на
публикациите, този раздел логично трансформира общия контекст на
управлението на човешките ресурси в конкретни характеристики на бизнес
организациите.

Представените по конкурса трудове са публикувани в различни
авторитетни международни и национални източници с насоченост по въпросите
на управлението на човешките ресурси и устойчиво развитие. Те са достъпни за
използване от специалистите и широката общественост. Четири от
публикациите са на руски език и единадесет на английски език. Останалите
трудове са публикувани на български език в авторитетни издателства. Тези
обстоятелства, заедно със списъка на цитиранията подчертават публичния
характер на трудовете.

4. Оценка на научните приноси на кандидата
Основният извод, който може да се направи е, че усилията на доц. Сн.

Овчарова да представи обобщен модел на устойчиво и обществено развитие,
основан на постановките на стратегическото управление и управлението на
знанията, са не просто успешни, а отличаващи се с задълбоченост,
оригиналност и методологична приложност. Тези основни научни приноси се
допълват с друг, свързан с разработване на модел за управление на креативни
хора.

Освен групата на научни приноси откривам и научно-приложни и
приложни такива. Като подкрепям изцяло претенциите на кандидата, в групата
на научно-приложните приноси, като най-важен (но без да омаловажавам
другите) принос приемам извеждането на нова парадигма на лидерството,
основана на личностна промяна, емоционална интелигентност, споделено
управление, етични и социални решения. Тези приноси имат и приложна
стойност от гледна точка на осмислянето и разбирането на основните процеси
на изграждане на системата по управление на човешките ресурси, както и за
изработването на методики за изследването й.

Конкретните научни, научно-приложни и приложни приноси на
кандидата, според мен, биха могли да се обобщят в следните направления:

Изведени са качествени характеристики на обществото на знанието,
обвързани с тенденцията за формиране на нов тип взаимоотношения между
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организациите, ориентирани към справяне със социалните, икономическите и
екологически предизвикателства.

Идентифицирани са основните проблеми и предизвикателства пред
управлението на човешките ресурси в условия на системна дигитализация и
високотехнологична трансформация на бизнеса, като е аргументирана
необходимостта от устойчиво развитие на организациите.

Разкрити са основните насоки и са аргументирани изводи и предложения
за усъвършенстване на дейностите в системата по управление на човешките
ресурси.

Показани са глобалните цели за устойчиво развитие в контекста на
киберфизическите системи като са обосновани взаимовръзките между
държавните институции и тези в сферата на образованието и бизнеса за
изработване на политики за развитие на човешките ресурси.

Обоснована е идеята за нови потребности и интереси на човешките
ресурси като базов начин за формиране на мотивационната стратегия на
персонала в организацията.

Предложена е методология (алгоритъм и модел) на система за управление
на креативни хора в организацията.

Направено е сравнително аналитично изследване и е предложено
теоретично обобщение на алтернативните подходи и инструменти за
управление на човешките ресурси в контекста на креативността.

Получените резултати от изследванията на кандидата имат както
теоретичен, методологически, така и аналитично приложен характер. Трудовете
представят кандидата като приет и утвърден експерт по споменатата
проблематика, което е потвърдено от активната преподавателска,
изследователска и публикационна работа по тези проблеми.

Синтетично, научните приноси от хабилитационния труд за придобиване
на научното звание „професор” на доц.д-р Снежанка Овчарова могат да се
определят като обобщение, допълване и развитие на теоретични,
методологични и емпирични знания за организация и управление на човешките
ресурси и устойчиво развитие.

5. Забележки и препоръки към кандидата
Динамичните промени на външната и на вътрешната среда изискват от

организациите да повишат ефективността си, което предполага и доразвиване
на теорията и практиката на управлението на човешките ресурси. В своите
изследвания кандидатът в конкурса се справя успешно с решаването на тази
задача. Въпреки това в публикациите на кандидата би могъл да се анализира и
въпросът за гъвкавостта на човешките ресурси, като част от гъвкавостта на
организацията. Смятам, че това направление на анализ на креативността на
човешките ресурси е перспективно, особено от гледна точка на
трансформациите в бизнеса в условия на динамични промени.

Извън обсега на внимание на автора е останал и въпросът за кризите и
влиянието им върху устойчивото развитие. Въпросът за идентифицирането им
и ефективността на лидерите при управлението им не е изследван.
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Препоръчвам на кандидата тази проблематика с цел разширяване на полето на
бъдещата ú научна дейност.

Направените констатации ни най-малко не омаловажават общата
положителна оценка за монографичния труд, както и за студиите, статиите и
учебните помагала, разработени от кандидата.

6. Лични впечатления за кандидата
Познавам кандидата от повече от двадесетгодишната ни съвместна работа

във ВСУ. Смятам, че доц. Сн.Овчарова е отговорна и дисциплинирана, лоялна и
работеща за интересите на организацията, много добър преподавател,
организатор и колега, висококвалифициран специалист. Това, както и
направените по-горе констатации и обобщения, ми дават основание да преценя
високия продуктивен потенциал на кандидата. Целенасоченият и задълбочен
характер на трудовете на доц. д-р Снежанка Овчарова е доказателство за
израстването, професионалната зрялост и гаранция за успешно бъдещо
развитие.

6. Заключение
Високата оценка на научно-изследователската и преподавателска дейност

позволява да направя извода, че кандидатурата на доц. д-р Снежанка Овчарова-
Крачунова за заемане на академичната длъжност „професор” напълно отговаря
на критериите в Закона за развитие на академичния състав и Правилника за
неговото приложение, поради което с убеденост

предлагам

на научното жури да подкрепи нейната кандидатура и да предложи на Научния
съвет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” тя да бъде
избрана за заемане на академичната длъжност „професор” по научната
специалност „Икономика и управление“ (Управление на човешките ресурси и
устойчиво развитие)” във Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър”.

София, 02.02.2020 г.
Разработил становището:

(проф. д.с.н Лоретта Парашкевова)


