РЕЦЕНЗИЯ
От: професор д.ик.н. Кирил Петров Ангелов;
Технически Университет – София, Стопански факултет
Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”,
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление”
Научни специалности: Икономика и управление, Организация и
управление на производството и Организация и управление извън сферата
на материалното производство
Относно: научните трудове, представени по конкурса за заемане на
академична длъжност „професор” в област на висшето образование 3.
„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление - 3.7.
„Администрация и управление” по научна специалност „Икономика и
управление (Човешки ресурси и устойчиво развитие)”, обявен в ДВ, бр. №
80 от 11.10.2019 г.
на кандидата: доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова,
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Факултет
„Международна икономика и администрация“
Основание за представяне на рецензия: участие в състава на научното
жури: Заповед на Ректора на Варненски свободен университет
"Черноризец Храбър", №1393 от 04.12.2019 г.
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1. Обща характеристика на приетите за рецензиране трудове по
конкурса
Единственият кандидат за заемане на академичната длъжност по
този конкурс е доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова,
която е доцент във Варненски свободен университет "Черноризец
Храбър". Научните трудове са подадени в законния срок, отговарят на
изискванията на ВСУ „Черноризец Храбър" и на релевантното към
момента на стартиране на процедурата законодателство. Кандидатът е
допуснат до участие в конкурса.
Кандидатът е автор на 1 монография, 2 студии, 1 учебник и 1 учебно
пособие, 30 научни статии, публикувани в редактирани колективни
томове.
Общият брой на представените от кандидата трудове, с които се
явява в конкурса е 35, от които:
- авторски - 25 бр. и в съавторство - 10 бр.;
- на български език - 17 бр. и на чужд език 18 бр (на английски и
руски езици).
- трудове, публикувани в страната – 24 бр. (Монографии -1 бр.;
Учебници и учебни пособия – 2 бр.; студия – 1 бр.; Научни публикации в
редактирани колективни томове: статии и доклади – 20 бр.);
- трудове, публикувани в чужбина- 10 бр. статии и 1 студия
За публикациите в съавторство е еднозначно ясно разделението на
приносите между съавторите.
По конкурса са представени и редица справки за научната и
академичната активност на кандидата, които приемам за сведение и
служат за цялостната ми оценка в качеството ми на рецензент.
2. Обща характеристика на научноизследователската, на
приложната и педагогическата дейност на кандидата
Представените за рецензиране трудове на кандидата са в областта и
проблематиката по специалността на конкурса за „професор”, а именно в
област на висше образование -3. „Социални, стопански и правни науки”,
професионално направление - 3.7. „Администрация и управление” по
научна специалност „Икономика и управление (Човешки ресурси и
устойчиво развитие)”. Кандидатът изследва различни аспекти на
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човешките ресурси и устойчивото развитие в контекста на икономиката и
управлението.
Цялостното развитие на кандидата е свързано с изследване на
различни икономико-управленски аспекти от професионалното
направление - 3.7. „Администрация и управление”: Дисертацията за
придобиване на ОНС „Доктор“ е на тема: "Моделиране изграждането на
центрове на печалба в производствени предприятия", като в последствие
на основата на спечелен конкурс заема академичната длъжност «доцент»
по научната специалност по “Организация и управление на
производството”.
Доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова е
изследовател, тясно свързан с генериране на нови знания, при
използването на които се обогатяват, конкретизират и прецизират
съществуващи научни знания, както и се дават решения на конкретни
проблеми с формулирани изводи и препоръки за практиката. В научните
трудове на кандидата се открояват следните конкретни области на
изследователски интерси: управление на човешките ресурси, устойчиво
управление на бизнеса и управление на знанията. Трябва да се подчертае,
че доц. Овчарова не е кабинетен учен, а изследовател, тясно обвързан с
приложение изследванията си по горецитираните проблематики. За това
са белег както научно-изследователските и образователни проекти, където
тя участва, като член на научния екип или ръководител на проект
(ръководство на 1 международен проект; участие в 2 международни
проекти; участие в 3 бр. национални проекти), така и многобройните
апробации в бизнеса.
Доц. Снежанка Овчарова е титулярен преподавател по обхватно
множество от учебни дисциплини във Варненски свободен университет
"Черноризец Храбър". Осъществява научно ръководство на студенти,
разработващи курсови проекти и дипломни работи. Ръководи докторанти,
като пет от нейните докторанти са успешно защитили.
Доц. Снежанка Овчарова развива активна и плодотворна
организационна и обществена дейност:
- член е на Съюза на учените в България;
- член е на Българската асоциация за управление на хора, където е
много активна;
- член е на Международната асоциация по устойчиво развитие.
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3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на
кандидата
Доц. д-р Снежанка Овчарова-Крачунова по настоящия конкурс
представя 2 бр. учебници и учебни пособия (Учебник и ръководство п
Управление на човешките ресурси). Характерно за тези публикации е, че
са разработени на основа на научните търсения на кандидата. Те са
свързани пряко с областите, по които кандидатът води обучение.
Последните пет завършени учебни години доц. Овчарова е провела 2872
учебни часа или средно по над 574 учебни часа на година. Титуляр е на
шест дисциплини от бакалавърски учебни планове и единадесет от
магистърски, като много добро впечатление прави факта, че 4 курса се
представят на английски език. Кандиадтът е ръководил множество
дипломанти и докторанти. Пет от нейните докторанти са успешно
защитили.
Прави силно впечатление обхватността на проблематиките, по които
води курсове кандидатът. Последното е отражение от спецификата на
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и прави
кандидатът изключително полезен за този ВУЗ.
Всичко гореспоменато еднозначно характеризаира степента на
педагогическа подготовка и мащабността на преподавателска дейност на
доц. д-р Снежанка Овчарова-Крачунова.
4. Основни научни резултати и приноси
Представените трудове по конкурса могат да бъдат групирани в
следните четири обособени тематични области:
4.1. Управлението на човешките ресурси в условия на дигитална
трансформация на организациите;
4.2. Взаимовръзки между Устойчивото развитие, Управлението
на човешките ресурси и Дигиталната трансформация на
организациите;
4.3. Управление на знанията и мотивацията на креативни хора в
условията на Дигиталната трансформация на организациите;
4.4
Фактори
и
възможности
за
подобряване
на
интернационализацията на малки и средни предприятия;
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Според мен в представените от доц. д-р Снежанка ОвчароваКрачунова трудове по конкурса основните научни и научно-приложни
приноси могат да се групират както следва:
- обогатяване, конкретизиране и прецизиране на съществуващи
научни знания;
- приложение на съществуващи методи за решение на конкретни
проблеми с формулирани изводи и препоръки за практиката.
Като основни приносни моменти на публикациите на автора могат да
бъдат отбелязани следните:
Основни научни приноси:
1. На база на теоретично изследване на научната литература и
систематизиране
на
становищата,
са
изведени
основните
предизвикателства, влияещи върху управлението на човешките ресурси в
условия на дигитална трансформация на организациите – изт.№: I, II.1,
III.23.
2. В съответствие с глобалните цели за Устойчиво развитие са
определени насоките за промяна и усъвършенстване на дейностите в
системата по УЧР и осигуряване на устойчиво бизнес развитие в
киберфизическа среда – изт.№: I, III.1, III.2, III.9, III.19, III.27.
3. На база на систематизиране на теоретичната дискусия за
последствията от внедряване на киберфизическите системи и изкуствения
интелект, са обосновани важни взаимовръзки между протичащите
промени в бизнес организациите и необходимостта от тясно
сътрудничество с държавни органи, образователни институции,
работодатели и социални партньори, с цел разработване на политики за
бърза преквалификация, устойчива заетост и благополучие на хората –
изт.№: I, III.8, III.27.
4. Разработен е концептуален модел за управление на креативни хора,
синтезиращ теоретичните постановки на УЧР, управлението на знанията и
възможностите на киберфизическите системи – изт.№: I, III.1, III.23,
Отзиви от фирми.
5. На основата на анализ на характеристиките на общество на
знанието са изведени новите потребности и интереси на човешките
ресурси и на тази база са формулирани основни направления в
мотивационната стратегия на персонала на организациите – изт.№: II.1,
III.24, III.29.
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6. Разработен е модел за устойчиво организационно и обществено
развитие, основан на постановките на стратегическото управление и
управлението на знанията - изт.№: III.6, III.8, III.28.
Основни научно-приложни приноси:
1. Изведена е потребността от интегриране на планирането на
човешките ресурси със стратегическите цели на бизнеса и екосистемата.
На тази основа е обосновано въвеждането на карти на стратегическите
знания и умения, и влиянието им върху растежа и рентабилността –
изт.№: I, III.2 .
2. Анализирани са аспектите и са изведени факторите за устойчиво
развитие на туризма – изт.№: III.5, III.7, III.10, III.12, III.13, III.14, III.15 .
3. На основата на анализ на въздействията на радикалните
технологични иновации е изведена нова парадигма на лидерството,
основана на личностна промяна, емоционална интелигентност, споделено
управление, етични и социални решения – изт.№: I, III.26.
4. Разкрита е важна тенденция, свързана с формиране на нови
взаимоотношения между организациите – бизнес екосистемите. На тази
основа е изведена необходимостта от прилагане на този модел на
отношения със споделени активи, партньорство, иновации и конкуренция,
за справяне със социалните, икономическите и екологични
предизвикателства – изт.№: I, III.1.
5. На основа на изискванията, предявени от Индустрия 4.0 е
установена необходимост от преструктуриране на организациите чрез
прилагане на гъвкави принципи, преход от йерархии към мрежови,
органични структури и самоуправление – изт.№: I, III.1.
Основни приложни приноси:
1. Чрез емпирично изследване е обоснована необходимостта от
прилагане на интегриран подход (knowledge management) за управление на
експоненциално нарастващите знания, който обединява компетентността
на хората и интелигентните системи за формиране на конкурентоспособни
решения, продукти и процеси – изт.№: III.16, III.20, III.25, III.29, III.30 .
2. На база на експериментално изследване е предложен метод за
количествено определяне на индекса за устойчиво развитие, който
позволява оптимизиране на дейността на автосервизни предприятия –
изт.№: III.18, III.21 .
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3. Проучена е динамиката на иновативните дейности на МСП чрез
анализ на дълготрайните нематериални активи и са изведени влияещите
върху иновативния потенциал фактори от външната и вътрешна среда –
изт.№: III.11, III.17, III.22 .
4. Проучени са проблемите, влияещите фактори и възможности за
подобряване на интернационализацията на предприятията – изт.№: III.3,
III.4.
5. Посредством проучване сред работодатели са изведени търсените
знания и умения на специалисти с висше икономическо образование и на
тази база са извършени промени в учебните планове и програми – изт.№:
II.2
6. На база на проучване в български организации са идентифицирани
влияещите фактори, проблемите и потребностите от целенасочено
управление на креативността на човешките ресурси – изт.№: I, III.1 .
5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката
В представената справка с наукометрични данни на кандидата се
откроява значимостта на приносите от научноизследователската дейност
на доц. д-р Снежанка Овчарова-Крачунова. Наукометричните изисквания
за позоваването на негови разработки от други учени отговарят напълно
на изискванията на Варненски свободен университет "Черноризец
Храбър" и на релевантното към момента на провеждане на процедурата
законодателство. Кандидатът е цитиран в повече от 18 пъти (в източници
реферирани и индексирани в световно-известни бази данни – 6 бр.; в
монографии и колективни томове с научно рецензиране – 9 бр.; в
нереферирани списания с научно рецензиране - 2 бр.).
6. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата
Посочените приноси са лично дело на кандидата. В колективните
научни трудове ясно се отличава авторството на кандидата. Няма разлика
между начина, подхода и анализа, който се прави в монографията и в
представените научни статии. Това ми дава основание да приема, че доц.
д-р Снежанка Овчарова-Крачунова представя оригинални научни трудове,
които са лично негово дело.
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7. Критични бележки за рецензираните трудове
Кандидатът е утвърден учен и преподавател, заемащ академичната
длъжност «доцент» в професионалното направление 3.7. „Администрация
и управление”, представящ по настоящия конкурс научни трудове, в които
ясно се открояват професионализъм, теоретична подготовка и
задълбоченост на развиваните теоретични постулати. Това ми дава
основание да отправя конкретни препоръки, с цел задълбочаване на
постигнатото досега и бъдещото научно израстване на доц. д-р Снежанка
Овчарова-Крачунова.
7.1. Считам, че с оглед на приложимостта на получените научни
резултати, е подходящо кандидатът да увеличи консултантската си
дейност, обобщените научни изводи от която периодично да публикува в
списания от клас А.
7.2 Доц.Овчарова би могла да изследва обстойно ролята на лидера в
условия на дигиталната трансформация на бизнеса и демографската криза,
и осигуряване на устойчиво бизнес развитие.
7.3 Препоръчвам на кандидата да задълбочи своите бъдещи
изследвания върху управлението на формиращата се хибридна работна
сила, вследствие навлизането на роботите в организационните дейности.
8. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът
счита, че следва да вземе отношение
Познавам лично кандидата в качеството му на изследовател и
преподавател в Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".
Бил съм свидетел на вниманието, с което колегията следи научните
търсения на доц. Овчарова. Несъмнено тя се ползва с уважението на много
колеги работещи по поблематики от професионалното направление - 3.7.
„Администрация и управление”.
9. Заключение
След запознаване с представените в конкурса материали и научни
трудове, анализ на тяхната научноизследователска стойност, открих
оригинални и актуални научни, научно-приложни и приложни
постижения, свързани основно с управление на човешкия капитал,
устойчивото управление на бизнеса и управление на знанията. Кандидатът
– доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова притежава
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необходимата квалификация и професионална подготвеност като отговаря
на изискванията за заемане на академичната длъжност професор и на
релевантното към момента на стартиране на процедурата законодателство.
10. Оценка на кандидата
Посочените по-горе аргументи са и основанията ми да дам своята
положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да предложи на
Научния факултетен съвет на Факултета „Международна икономика и
администрация“ на Варненския свободен университет "Черноризец
Храбър" да избере доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова
да заеме академичната длъжност „професор” в област на висше
образование - 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално
направление - 3.7. „Администрация и управление” по научна специалност
„Икономика и управление (Човешки ресурси и устойчиво развитие)”.
Дата 07.02.2020 г., София

Подпис: ………………………
/проф. д.ик.н. К. Ангелов/
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