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1.Представяне на  дисертационния труд и неговия автор. 

Докторантът Радослав Владов е зачислен в докторантура редовна 

форма на обучение по научна специалност Икономика и управление 

(индустрия) от месец март 2011 г. Отчислен е с право на защита през 2015 г. 
Дисертацията е обсъдена и насочен а за защита от катедра „Мениджмънт и 

маркетинг“ . 
От месец април 2012 г., г-н Владов е гост-преподавател към катедра 

„Мениджмънт и маркетинг“ на Стопанския факултет на ЮЗУ Благоевград. След 

завършване на висшето си образование досега е управител на фирма за 

интернет услуги. 

Данните от кадровата справка на докторанта показват, че той е утвърден 

специалист в сектора на информационните технологии с над 10-годишен 

трудов стаж.  

Дисертационният труд съдържа увод, изложение, четири глави и 

заключение с общ обем 233 стандартни страници, 26 таблици, 69 фигури и 33 

приложения. Използвани са 136 литературни източници. 

Резултатите от изследването са представени в четири научни статии. 

Част от направените разработки са включени в съдържанието на 
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преподаваните дисциплини в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и в проектни разработки, в 

които авторът е участвал и ръководил. 

2.Актуалност на темата. 

В увода докторантът успешно защитава позициите си по отношение на 

актуалността и значимостта на темата. Фокусът е поставен върху 
осигуряването на националното стопанство и в частност на организациите с 
компетентни специалисти, от които до голяма степен зависи успеха на тяхната 

дейност. С основание се акцентира върху повишените потребителски 

очаквания от компетентностни модели и компетентностен подход за 

управление на човешките ресурси, както и върху недостига от научни 

разработки, посветени на теоретичните и методическите проблеми на 

информационните технологии. 

Практико-приложната значимост на тази проблематика правилно се 

свързва с изследване на възможностите за разработване на насоки за развитие 

на управлението на системата на човешките ресурси в сектор ИТ в 

съответствие с концепцията за компетенциите и компетентностния подход в 

управлението. На тази основа сполучливо са композирани изследователската 

теза, целта, задачите и основните етапи на изследването. 

 

3.Теза, цел и задачи на дисертацията. 

Изследователската теза правилно е насочена към доказването на 

възможностите, които предлага усъвършенстването на управлението за 

повишаване при ефективността за използване на човешките ресурси в сектора 

на информационните технологии с прилагане на компетентностния подход и 

отчитане на спецификата на работата и условията на пазара на труда в този 

сектор. 

Целта на дисертационния труд е сполучливо формулирана с акцент към 

комплексно оценяване на възможностите на компетентно-ориентирания подход 

за ефективно управление. На тази основа са изведени и насоки и препоръки за 

разработване и  внедряване на този подход в сектора на ИТ. 

Независимо от подчертаната научно-приложна насоченост на целта, тя 

напълно кореспондира с тезата на дисертационния труд и е дала възможността 

на автора да изпълни логично формулираните пет изследователски задачи, 

които са приложени при структуриране на научното изследване. 
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4.Резултати и приносни моменти в дисертационния труд. 

Оценката ми за постигнатите резултати в дисертацията на докторанта е 

структурирана на базата на представените от него приносни моменти в 

Справката за приносите, които приемам като: 

� Изясняване и доразвитие на основни теоретични понятия и 

постановки, които разширяват в известна степен и допълват приложното поле 

на методологическия инструментариум на развитието на концепциите за 

управление на човешките ресурси. 

� На второ място, потвърждаване на разкрити от него и други автори 

изводи и резултати, част от които са приложими и могат да допринесат за 

подобряване на управлението в ИТ сектора. 

� На трето място, някои от посочените приноси имат характер на 

новости, разкрити от автора и свързани с неговите емпирични изследвания, 

установени при тестването на конкретните предложения и компетентностни 

модели за организиране на основни дейности по управлението на човешките 

ресурси в организациите на ИТ сектора. 

Доказателство за доразвитие, допълване и обогатяване на теоретичните 

основи на изследването е успешно направения обзор на литературни 

източници за същността и съдържанието на управлението на човешките 

ресурси, представените модели и системи на управление на човешките 

ресурси, както и набора от основни функции и дейности, които добавят нови 

функционални зависимости към съществуващите системи за управление. 

Положителна оценка заслужават формулираните на тази основа изводи за 

изменението на човешките ресурси под въздействието на външни и вътрешни 

фактори, които непрекъснато променят съдържанието на елементите на 

системата на управление и на връзките между тях. 
Приложеният теоретичен анализ е позволил на автора успешно да 

обоснове необходимостта от нови изследвания към професионалните 

компетенции на специалистите и служителите от бранша и да отстоява 

позицията си, че „компетентностният подход е непосредствено свързан с 
изменението на характера на труда в сектора на ИТ и на професионалното 

обучение и образование“. 
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Основание за реализацията на формулираните от автора втори и трети 

приноси са заложени още в теоретичната глава, където се отстоява позиция, че 

„компетентностният подход е водещ елемент в системата на управление на 

човешките ресурси, а не на работните процеси“. На тази основа авторът 
представя обобщен модел на конпетентно-ориентирана система на човешките 

ресурси и сполучливо дефинира областите, целите и очакваните ефекти от 
прилагане на компетенции при подобряване на управлението на човешките 

ресурси в ИТ сектора. 

Високо оценявам формулираните изводи на стр.102-105 от дисертацията, 

които въз основа на теоретичния анализ се конкретизират областите, целите и 

очакваните ефекти от прилагане на компетентности за подобряване на 

управлението на човешките ресурси, включени в моделите от компетенции, 

свързани с избора и подбора на персонал, обучение и развитие, оценка и 

атестация на служителите  и управленските кадри. 

С използването на представените в методическата част показатели и 

индикатори, се обосновава ролята на информационните технологии за 

развитие на информационното общество. В тази част на дисертационния труд 

потвърдителни резултати докторантът е получил при използването на „индекса 

за развитие на ИКТ, при който се прилагат 11 показатели, като еталон за 

сравняване на информационните технологии в различните страни и за 

отчитане на потенциала на прилаганите технологии, както и за ускоряване на 

социално-икономическото развитие. Освен това критично са оценени сред 

периода на масовата компютъризация през последните години, тенденциите на 

увеличаване на дела на ИТ услугите и са посочени възможностите за постигане 

на по-голяма автоматизация и оптимизация на процесите, както и конкретните 

насоки за тяхното бъдещо развитие. 

Висока оценка заслужава и анализа на резултатите от проведеното 

анкетно проучване, в което приложения методически подход е апробиран на 

голям брой ИТ специалисти и служители от организациите с предмет на 

дейност услуги и обслужване на компютърни средства и системи. Една част от 
резултатите от това изследване съдържа и потвърдителни данни, свързани с 
установяване и диференциране на действителните проблеми на управлението 

на човешките ресурси в сектора на ИТ и по-конкретно на менаджерите и 

специалистите по човешки ресурси, работещи във фирмите на сектора. 
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За принос в тази част на разработката приемам оценките на проблемите 

и разширяване на приложното поле при определяне на силата и посоката на 

тяхното влияние върху развитието на сектора. Направените констатации и 

разкритите причини за проблемите в управлението на ИТ сектора са позволили 

на автора успешно да разработи и четвъртата част на дисертацията. В нея се 

установяват възможности и се предлагат конкретни решения за 

усъвършенстване на компетентно ориентираната система за управление на 

човешките ресурси в сектора на информационните технологии, част от които 

имат характера на новости, разкрити и формулирани от докторанта. По-

специално тези, свързани с организиране на набора и подбора на персонал, 

изграждане на организационна структура, планиране на длъжностите, оценка 

на служителите, обучение и разработване на системи за стимулиране и 

заплащане. В тази връзка висока оценка заслужава и авторската концепция за 

ориентиране на системата за управление на човешките ресурси на 

предприятието към избраните компетентностни модели. 

Може да се обобщи, че получените в хода на изследването изводи и 

направените препоръки в края на дисертационния труд ще подпомогнат 
мениджърите и специалистите по човешки ресурси от ИТ сектора да повишат 
качеството и потенциала на служителите и ще подобрят ефективността от 
използването на човешките ресурси. 

 

5.Бележки и препоръки. 

a) В увода на дисертационния труд претенциите на автора са 

изследването да бъде насочено към „подпомагане на процеса на проектиране и 

усъвършенстване на компетентно-ориентирана система за управление на 

човешки ресурси в сектора на ИТ“. Резултатите от изследването показват, че в 

приложен аспект се генерират само насоки за подобряване на управлението на 

заетите в българските ИТ организации чрез прилагане на компетентен подход и 

интегриране на управленски модели без да се разглеждат проблемите на 

проектирането и свързаните с това стратегически насоки за тяхното развитие., 

в.ч. и за използване на гъвкави стратегии за развитие на човешките ресурси в 

организации от ИТ сектора. 

b) Методическите въпроси на дисертационния труд са разгледани в 

глава трета като постановка на проблема и методика на изследването, а 
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методологическите основи – са във втора глава и са съчетани с 
характеристиката на сектора на ИТ, оценка на състоянието на пазара на труда 

и анализа и оценката на резултатите от емпиричното изследване. На практика в 

дисертационния труд липсва самостоятелно разработена методическа рамка, 

която да е свързана с основните направления за изследване на 

многоаспектната същност на компетентно-ориентирания подход в 

управлението на човешките ресурси с тематичните направления и 

взаимовръзките им, както и с представените от  научната литература методи за 

тяхното изследване, обособени като самостоятелна рамка на изследването с 
необходимата степен на логично свързани показатели, индикатори и 

коефициенти за измерване. 

c) Изложените в рецензията научно-приложни резултати и приносни 

моменти на дисертационния труд ми дават основание да предложа на 

докторанта (с цел получаване на по-високо обществено признание и 

разпространение) дисертацията и публикациите по нея да бъдат оформени и 

публикувани в самостоятелно монографично издание от утвърдено 

специализирано издателство и представени за ползване от практиката. 

 

6.Публикации по дисертацията. 

Докторантът прилага към дисертационния труд 4 броя научни 

разработки, отпечатани на български език. Три от тях са на Университетско 

издателство „Неофит Рилски“ Благоевград и една е публикувана в сп. 

„Управление и устойчиво развитие“. Тематиката на представените публикации 

изцяло е свързана със съдържанието на дисертационния труд и отразява 

съществени негови страни – преди всичко тези, които включват управлението 

на човешките ресурси в сектора на ИТ и възможностите за повишаване на 

конкурентноспособността на организациите от сектора на ИТ. 

Представеният автореферат обективно отразява структурата и 

съдържанието на дисертационния труд. 

 

Заключение. 

Изложените в рецензията научни и приложни резултати, съдържащи се в 

дисертацията, представят докторанта като утвърден научен работник в 

областта на управлението на човешките ресурси в сектора на ИТ, който 
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притежава умения за самостоятелна научноизследователска дейност и 

възможности да разработва насоки и конкретни предложения и решения на 

сложни проблеми на практиката. 

Изложеното дотук ми дава достатъчно основание да препоръчвам на 

уважаемите членове на Научното жури да оценим високо дисертационния труд 

на тема „Възможности на компетентностно - ориентирана система за 

управление на човешките ресурси в сектора на ИТ“ и да гласуваме 

положително за присъждане на Радослав Александров Владов на 

образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност Икономика и 

управление (индустрия). 

 

12.05.2016 г.                          Рецензент: 
                                                                   (проф.д.ик.н. Иван Кънчев)  

 


