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РЕЦЕНЗИЯ
на научните трудове и учебната дейност

на доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова – ВСУ „Черноризец Храбър“
представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност

"професор"

в професионално направление 3.7 Администрация и управление по специалност

Икономика и управление (Човешки ресурси и устойчиво развитие)

обявен в ДВ бр.80 от 11.10.2019 за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър"

Рецензент: проф.д-р Цвета Зафирова – Икономически университет, Варна

професионално направление 3.7 Администрация и управление,

научна специалност „Икономика и управление“ (Човешки ресурси и устойчиво развитие)

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен

от ВСУ „Черноризец Храбър" (ДВ, бр.80 от 11.10.2019) и на интернет-страницата на

университета за нуждите на катедра „Администрация, управление и политически науки“ към

Факултет „Международна икономика и администрация“. Представените по конкурса

документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към

Наредба №3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър". Процедурата по конкурса е

коректно спазена.

1. Общо представяне на получените материали

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат:

доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова- ВСУ „Черноризец Храбър“

За участие в конкурса кандидатът доц. д-р Снежанка Овчарова е представил списък от

общо 35 заглавия, в т.ч. 30 публикации в български и чуждестранни научни издания и научни

форуми, 2 студии, 1 монография, 2 броя учебници и учебни пособия. Приемат се за рецензиране

35 научни труда, които са извън дисертацията.
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2. Данни за кандидата

Доц. д-р инж. Снежанка Овчарова е родена през 1966 г. Завършила е бакалавърска и

магистърска степени в ТУ-Варна, специалност ТМММ. През 1989 г. постъпва на работа като

технолог в научно-изследователския сектор на ТУ-Варна, а през 1990 г. печели конкурс за

асистент в същия университет в катедра „Икономика, организация и управление на

промишленото производство”.

От 1995 г. постъпва на работа във ВСУ „Черноризец Храбър” в катедра “Мениджмънт”.

Била е докторант на самостоятелна подготовка и защитава докторска дисертация по

„Организация и управление на производството”(05.02.21) в 2001 г. От 2007 г. е доцент по

същата научна специалност. Била е ръководител катедра „Международна икономика и

политика” от 2011 до 2015 г., а понастоящем ръководи катедра „Икономика“.  Член е на АС на

ВСУ „Черноризец Храбър“, експерт към НАОА. Има проведени много обучения и

професионални квалификации, свързани с икономиката и управлението. Специализирала е в

университета в Рощок, Германия. Изнасяла е лекции по програма Еразъм в  университети в

Белгия, Полша и Румъния, както и в Казахстан.

Член е на Съюза на учените в България – Варна, на Българската асоциация за управление

на хора и на Международната  асоциация по устойчиво развитие. Владее английски, немски и

руски език. Наградена е със сребърен медал от ВСУ по случай 20 години от създаването му.

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата

Доц. д-р Снежанка Овчарова има публикувани общо 65 научни труда, в т.ч. 2

самостоятелни монографии и 4 самостоятелни студии, 52 статии и доклади (32 самостоятелни и

20 в съавторство), 3 броя учебници (1 в съавторство), 3 учебни пособия и 1 книга на база

защитен дисертационен труд (Табл. 1). За рецензиране в конкурса за академичната длъжност

„професор“ са представени 1 самостоятелна монография, 2 студии (вкл.1 – приета за печат с

удостоверение от редколегия), 30 статии и доклади, 1 учебник и 1 учебно помагало (Табл.2). От

тях: 19 са на чужд език (английски и руски), 26 са самостоятелни и 9 в съавторство. Този

резултат показва, че кандидатът има необходимите качества на изследовател, който може сам

да прави анализи и оценки, да формулира проблеми и защитава успешно своите тези.

Повече от половината от публикациите на доц. д-р Снежанка Овчарова са на чужди езици

(английски, немски и руски), което демонстрира умелото им владеене и ползване и

възможностите й за изява и на международни конференции, симпозиуми и кръгли маси.

Трудовете, с които кандидатът за академичната длъжност „професор” участва в конкурса, са в

следните области на икономиката и управлението: УЧР (№I, №II.1, №II.2, №.III.1, №.III.2,

№.III.9, №.III.13, №.III.14, №.III.19, №.III.23, №.III.24, №.III.26, №.III.29 от Списъка на

публикациите), Устойчиво развитие (№I, №.III.2, №.III.5, №.III.6, №.III.7, №.III.9, №.III.10,

№.III.11, №.III.17, №.III.18, , №.III.21, №.III.23, №.III.28), Управление на знанията (№I, №II.2,
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№.III.8, №.III.12, №.III.13, №.III.16, №.III.22, №.III.25, №.III.26, №.III.27, №.III.30),

Интернационализация на бизнеса (№.III.3, №.III.4, №.III.15, №.III.20).

Тъй като Управление на знанията е свързано с УЧР, а Интернационализацията на

бизнеса е едно от необходимите условия за Устойчивото развитие, можем да приемем, че

всички научни публикации на кандидата са в областта на обявения конкурс.

Таблица 1
Научна продукция на доц. д-р Снежанка Овчарова

Видове публикации

Публикации,
представени

за
придобиване

на ОНС
„доктор”

Публикации,
представени в

конкурс за
„доцент”

Публикации,
представени за
рецензиране в

конкурса за
„професор”

Общ брой
публика-

ции

1. Монографии
- самост. 1 1 2

2. Студии 2 2 (1 на англ.език) 4

3. Статии и доклади

2
самост.

(1 немски
език) и

2
в съавт.

9
самостоятелни

9
в съавторство

(3 на англ. език
1 немски)

21
самост. (10 на

англ.език, 2 руски
език)

9
в съавторство (4
англ.език 2 руски
език)

32 самост.
20 в съавт.

5. Учебници и
учебни помагала

1 учебник
самостоятелно
1 в съавторство

2 учебни
пособия

1 учебник
самостоятелно

1 учебно пособие

2 учебника
1 в съавт.

3 учебни
пособия

6. Други, в т.ч. книга
на база защитен
дисерт. труд 1 книга 1 книга

Общ брой
публикации 4 26 35 65

Таблица 2
Научна продукция на доц. д-р Снежанка Овчарова за конкурса за „професор“

Общо В т.ч.
Видове публикации На чужд

език
Самост. В съавт.

1. Монографии 1 - 1 -
2. Студии 2 1 2 -
3. Научни статии и доклади 30 18 21 9
4.Учебници, уч. помагала 2 - 2 -

Общо по конкурса: 35 19 26 9
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В съдържателно отношение представените от кандидата научни трудове показват

целенасочена научно-изследователска работа в областта на „Икономиката и управлението“, и в

частност на УЧР и устойчивото развитие.

Безспорно най-значимата публикация на кандидата е самостоятелната монография

„Управление на креативни хора в организационна среда“ (226 стр., рецензенти: проф. д.ик.н. Д.

Канев и проф. д.ик.н. Кр. Ениманев). В нея доц. Овчарова се представя като изграден

изследовател, показва компетентността си и уменията да проучва и систематизира теоретични

постановки, да им прави критичен анализ и оценка и да предлага обосновани решения. Умело

прилага подходящ съвременен инструментариум в направените изследвания на

икономическите процеси, извежда управленски проблеми и предлага абтернативни решения.

Акцентът в монографията е креативността на ЧР и техния принос за организационния

успех. Темата е актуална и много значима поради факта, че е свързана с предизвикателствата на

промените в средата, произтичащи от дигиталната трансформация на бизнеса. Тя изисква и

налага потребност от креативни хора за осъществяването й. Наличието на противоречия между

намаляващата работна сила и скоростната промяна в изискванията към знанията и уменията й

задължават търсенето на нов подход в УЧР и управлението на знанията с акцент върху

креативността.

Авторката си поставя амбициозната цел „да се очертаят предизвикателствата  и

тенденциите в управлението на човешките ресурси при организационна трансформация,

породена от IV-та индустриална революция и да се изведат насоки за усъвършенстване, с

акцент върху креативността на хората и техния принос за организационния успех“, която

изпълнява чрез реализацията на изведените от нея задачи.

Приложен е комплексен интердисциплинарен подход, с което доц. Овчарова демонстрира

познанията си в много области на науката, както и традиционни и съвременни методи на

изследване. В основата на цялата монография е системният подход, като приложеният

инструментариум е дал възможност на авторката да анализира и оцени трансформационните

процеси от различни аспекти, без да игнорира някои от елементите на системата.

Допълнена е теорията за интелектуалния капитал като стратегически ресурс с

предложеното собствено тълкуване на доц. Овчарова на понятието „креативни хора“, което

много точно отразява същността на промените, които са необходими и задължителни при

настъпващата организационна трансформация.

Първата глава на монографичния труд успешно отразява предизвикателствата пред

работната сила в процеса на дигитализация, като се изследват становища на различни учени,

консултанти и практици по отношение на последиците от този процес – позитивни и негативни.

Авторката, на основата на задълбочени анализи, извежда необходимите знания и умения, както

и ключови компетентности на работната сила за оцеляването и просперитета й в новите форми
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на индустриалната икономика. Изследвани са и промените във взаимоотношенията, изведена е

ролята на управлението на знанията за формиране на конкурентните предимства на бизнес

организациите.

Във втора глава се изяснява значението на УЧР за постигане на устойчиво развитие в

условията на индустриална трансформация. Принос на авторката е изясняването на релацията

между отделните елементи в системата на УЧР и тяхната роля за успешното функциониране на

организацията.

В трета глава акцентът е върху тази част от интелектуалния капитал, която има

съществено значение в управлението – креативните хора. Значим интерес за практиката са

умело идентифицираните дейности по търсенето и предлагането на таланти, както и ключовите

мотивационни фактори. Предложен е нов концептуален модел за управление на креативен

персонал (с.187), което е принос за науката и практиката в областта на УЧР.

Интерес представлява и проведеното самостоятелно емпирично изследване от кандидата

за академичната длъжност „професор“ в периода ноември 2018-май 2019 г. на 114 респонденти

от 17 организации върху самооценката на служителите и мениджърите за техните личностни

характеристики и факторите, влияещи на креативността им. Резултатите от него аргументират

извода, че в българските организации има креативни хора, но има необходимост от промяна в

мениджмънта, за която авторката предлага насоки в предложения концептуален модел.

Останалите представени в конкурса публикации са доразвитие на основните идеи и

теоретичните постановки на съвременните аспекти, свързани с УЧР и устойчивото развитие.

Голяма част от тях са ориентирани към практиката и имат приложен характер.

Посочените научни трудове за участие в конкурса са в научната специалност, по която е

обявен конкурсът за „професор” – „Икономика и управление”. Те са резултат на сериозни,

задълбочени изследвания, на приложението на съвременен инструментариум и много добро

познаване на практиката и проблемите на бизнес организациите. Авторката демонстрира

високото си ниво на учен-изследовател както в монографията, така и в останалите научни

трудове. Цялата научна продукция на доц. д-р Снежанка Овчарова отговаря напълно на

изискванията за научни академични публикации.

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата

Доц. д-р Снежанка Овчарова има над 24 години преподавателски стаж във ВСУ

„Черноризец Храбър“. Тя води лекции като титуляр в ОКС „Бакалавър“ по следните

дисциплини: „Управление на човешките ресурси”, „Публична администрация и мениджмънт“,

„Мода и мениджмънт“, „Финанси и счетоводство”, „Международни икономически

отношения”, „Проектна организация и управление”, „Устойчиво развитие в туризма” и

„Производствен мениджмънт“.
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В ОКС „Магистър“ има лекционни курсове по „Конкурентоспособност и управление на

знанията”, „Устойчиво управление на бизнес организациите”, „Бизнес модели в кръговата

икономика“, „Културен туризъм и стратифициране на човешките ресурси”, „Управление на

човешките ресурси“, „Организационно структуриране в проектното управление“, „Управление

на международни проекти“.

Свободното ползване на английски език й помага както в теоретичната й подготовка, така и

в преподаването на дисциплините  „Human Resource Management“ и „Project management“ в

ОКС „Бакалавър“ и „Event planning and Technology“ и  „Organizational structuring in Project

Management“ в ОКС „Магистър“.

Чрез тази голяма заетост е успяла да подобри уменията си в преподаването на съвременни

и актуални дисциплини в областта на икономиката и управлението и да се утвърди като

преподавател в тази област. Изнасяла е лекции по програма „Еразъм“ в университетите в Лиеж

(Белгия), в Лодз (Полша) и Polish Open University във Варшава и в Констанца (Румъния). Освен

това е водила курс лекции и в Казахский Университет Технологии и Бизнеса, Экономический

факультет, г. Астана, Р Казахстан.

За доброто ниво на преподаване са допринесли и специализацията й в Рощок (Германия),

както и многобройните й обучения в страната по различни програми и проекти на ЕС.

Придобиването на педагогическа правоспособност й повишава квалификацията като

преподавател. На лекциите си кани и специалисти от практиката с цел задълбочаване на

практическата ориентация на получените знания и умения на студентите.

Разработени са учебници, учебни помагала и други методически материали за провеждане

на обучението по всички водени от нея дисциплини и форми на обучение. Създадени са

мултимедийни презентации, казуси, задания за курсови проекти, реферати, провеждат се

дискусии, тестови проверки и др. Разработени са и електронни ресурси в eschool.vfu.bg. В тези

методически материали се открояват уменията на доц. д-р Снежанка Овчарова да структурира и

изяснява добре учебния материал, както и да го илюстрира с казуси от практиката. Тя показва

много добри възможности за разработването и публикуването им.

В периода  2011-2014г. доц. д-р Снежанка Овчарова е ръководител на магистърска

програма „Бизнес администрация в туризма“ на български език и на английски език по договор

за франчайзинг с Casa College Nikosia, Cyprus.

Била е научен ръководител на много дипломанти, като неин дипломант е печелил

наградата на Община Варна през 2010 г. Подпомага организацията и провеждането на

студентски научни сесии, била е тютор на студенти от специалност БАМ и академичен

наставник в проект „Студентски практики“.

Ръководила е и има защитили 5 докторанти, вкл. и 3 от Казахстан. Понастоящем има в

процес на обучение 3 докторанти чужденци – 2 от Ливан и 1 от Германия.
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Научно-изследователската дейност на кандидата в конкурса за професор е значителна.

Била е ръководител на българския екип  в международен  проект през периода  2013 -2017 г. -

„Създаване на центрове на компетентност на развитие  на круизния туризъм в Черноморския

регион“ по програма TEMPUS-JPHES с партньори от 25 университета от Германия, Италия,

Словакия, Румъния, Украйна и Грузия, като водещ е Университет Падеборн, Германия.

Освен това е участвала в други 5 научни и образователни проекта - 2 международни по

програмите „Леонардо да Винчи“ и „Грундвиг“, както и по 3 национални като експерт,

обучител и академичен наставник.

Висока оценка за научната и учебно-педагогическата дейност на доц. д-р Снежанка

Овчарова са участията й в научни журита за присъждане на ОНС и академични длъжности в

ИУ- Варна, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, СА Свищов и УНСС.

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата

Като цяло в трудовете на доц. д-р Снежанка Овчарова има значими приносни моменти,

които показват нейните изявени качества на изследовател в областта на съвременните аспекти

на икономиката и управлението на бизнес организациите, техните проблеми и възможностите

за разрешаването им. Те доказват задълбочените й теоретични познания и нейната

компетентност по практическите аспекти в УЧР и устойчивото развитие.

Приемам всички посочени от доц. Снежанка Овчарова приноси в Справката за

приносите, като основните й приноси в областта на обявения конкурс могат да бъдат

систематизирани и обобщени по следния начин:

А. Научни приноси

- допълнена е теорията на управлението с нови становища, класификации и

систематизации в областта на УЧР и устойчивото развитие (изт. №№I, II.1, III.24,III.29);

- доразвитие и обогатяване на научните знания чрез изследване и адаптиране на чуждия

опит в приложението на съвременни концепции в УЧР, извеждане на предизвикателствата и

възможностите на УЧР в условията на дигитална трансформация на организациите (изт.№№I,

II.1, III.23);

- обогатена е методологията на управлението с разработени концептуален модел за

управление на креативни хора и модел за устойчиво развитие, основан на теоретичните

постановки  на стратегическото управление и управлението на знанията (изт. №№I, III.1, III.6,

III.8, III.23, III.28).

Б. Научно-приложни приноси

- разработен и приложен е съвременен инструментариум за изследване и решаване на

икономически и управленски проблеми в УЧР в различен тип бизнес организации и в

устойчивото организационно и обществено развитие (изт. №№I, III.2, III.5, III.7, III.10, III.11,

III.13, III.14, III.15, III.16, III.20, III.25, III.29, III.30);



- изследвани са чрез различни емпирични проучвания актуалните проблеми на работната

сила в бизнес организациите в България и факторите, които влияят върху креативността и

компетентността й за формиране на конкурентоспособни решения, продукти и процеси (изт.

№№I, III.1, III.16, III.20, III.25, III.29, III.30);

- обогатена е практиката в областта на организационното развитие в България като са

дефинирани предложения за преструктуриране на организациите и възможности за

усъвършенстването им чрез преход от йерархични към по-съвременни организационни

структури (изт. №№I, III.1);

- усъвършенствано е обучението на студентите с разработени методики за изследване на

системата за УЧР и за устойчиво развитие на организациите, както и с проучване на търсените

знания и умения на специалисти с висше икономическо образование като на тази основа са

извършени промени в учебните планове и програми (изт. ръководство за курсови работи,

№II.2).

В обобщение може да се посочи, че приемам посочените приноси като реални, значими и

неоспорими. Представените от кандидата научни публикации по количество и по съдържание,

както и учебно-преподавателската дейност, не само отговарят, но и надвишават минималните

изисквания за заемане на академичната длъжност „професор” и са свързани с областта на

обявения конкурс. Това е видно и от приложения документ Справка за изпълнение на

минималните национални изисквания за академичната длъжност „професор“.

Обобщено, приносите на гл.ас. д-р Снежанка Овчарова в конкурса за длъжността

„професор” могат да бъдат определени като обогатяване на съществуващите знания и

приложение на научните постижения в практиката.

6. Оценка на личния принос на кандидата

26 от трудовете на кандидата за академичната длъжност „професор“,  представени за

рецензиране, са самостоятелни, а само 9 са в съавторство, но по тематика, свързана с нейни

изследвания. Това позволява да се изведат ясно приносите на авторката, която с пълно право

има самочувствието на учен-изследовател в областта на икономиката и управлението, който

може сам да се справя с научните цели и задачи.

Публикуваните научни трудове, участието на доц. д-р Снежанка Овчарова в много

български и международни научни форуми, издадените учебници и учебни помагала ми дават

основание за извода, че посочените приноси са нейни лични или са с участието й. Резултатите

от изследванията й са публикувани в реномирани специализирани издания – сп. Управление и

устойчиво развитие, сп. Известия на СУ–Варна, Научен алманах на ВСУ, Годишник на ВСУ и

др., в научни издания в чужбина – в Германия, Гърция, Словения, Украйна, Грузия, Турция,

Казахстан и др., които имат интернет сайтове. Те своевременно са станали известни на

съответните специалисти и научната общност.



Значимостта на публикациите й се определя и от това, че от тях има публикувани в

световноизвестните бази данни Scopus и WoS. Налице са общо 15 публикации на английски

език и 4 на руски език, което е добър атестат и за международния опит и известност сред

научната общност.

В този аспект, приносите на доц. д-р С. Овчарова са нейно лично дело и са резултат на

последователна, креативна творческа дейност.

В представените за рецензиране материали по конкурса кандидатът е приложил документ

– Справка за изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на академичната

длъжност „професор“, с показател Д, описващ 17 цитирания от известни чужди и български

учени. От тях може да се направи извод за актуалността и значимостта на научните публикации

на доц. д-р Снежанка Овчарова за теорията и практиката.

7. Бележки и препоръки

Препоръчително е резултатите от значителната научноизследователска работа на доц. д-р

Снежанка Овчарова, която третира актуални, значими и интердисциплинарни от

теоретико-методологична и научно-приложна гледна точка проблеми от областта на

съвременната икономика и управление на бизнес организациите, в частност УЧР и устойчивото

развитие, да намерят още по-голямо присъствие в международни форуми и издания като

по-голямата част от тях да са реферирани и индексирани в световноизвестните бази данни с

научна информация Scopus и WoS.

8. Лични впечатления

Личните ми впечатления за кандидата по конкурса доц. д-р Снежанка Овчарова са от

участията й в научни конференции в страната и от някои нейни публикации. На различни

научни форуми са ми направили впечатление задълбочените й теоретични и практически

познания в областта на икономиката и управлението, както и от възможностите й за

аргументиране на тези.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси,

давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния

съвет при ВСУ „Черноризец Храбър“ да избере доц. д-р Снежанка Костадинова

Овчарова-Крачунова да заеме академичната длъжност „професор“ в професионално

направление 3.7 Администрация и управление по научна специалност „Икономика и

управление“ (Човешки ресурси и устойчиво развитие).

10.01.2020 г. Рецензент:

(проф. д-р Цвета Зафирова)


