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Настоящето становище е изготвено въз основа на Заповед на Ректора на 
СУ „Св. Климент Охридски” № 38-390/17.07.2014 г. и в съответствие със 
Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 
Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ) и Правилника за условията 
и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 
СУ  „Св. Климент Охридски”. 

 

     1. Обща оценка на дисертационния труд 

Дисертационното изследвате на докторант Нина Миткова Живкова на 
тема: „Ролята на информационните системи в стратегическото управление на 
човешките ресурси в България” е задълбочен в теоретичен и методологичен 
аспект дисертационен труд с доказани практически резултати.  

В структурно отношение, научният труд е разработен в съответствие с 
разпоредбите на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Състои се от въведение, изложение в три 
глави, заключение, богат набор от литературни източници и приложения за 
нагледна представа на емпиричните изследвания и последващите ги анализи. 
Представеният автореферат от докторант Нина Живкова отразява коректно 
съдържанието и резултатите от дисертационния труд. 

В дисертационното проучване, както и в публикациите на кандидата за 
придобиване на образователна и научна степен „доктор”, са откроени авторската 
позиция, практическата приложимост на направените предложения и приносите 
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на изследователя, в областите, по които работи. Те се базират на актуални и 
значими теоретични и емпирични анализи в сферите на управлението на 
човешките ресурси, стратегическото управление, информационните системи и по-
значимото – на интегрираното изследване на тези области на социалното 
познание. 

Актуалността на дисертационното изследване е безспорна и тя се 
определя от неговото съдържание, структура, обхват, поставените цели и задачи. 
В по-конкретен план, темата за ролята на информационните системи в 
управлението на човешките ресурси и особено на стратегическия аспект на 
управлението, е пренебрегвана в теорията и в практиката, а  резултатите от 
предходни емпиричните изследвания са спорни като доказателства. Тези факти, 
доказани от автора в научната разработка, провокират нарастващ интерес по 
темата.  

Актуалността на дисертационния труд кореспондира със следваща важна 
негова характеристика – сложността. Тя се предопределя от предназначението на 
дисертационното изследване, а именно: да се оцени ролята на информационните 
системи като фактор за промяна на българските ръководители и специалисти по 
развитие на човешките ресурси към стратегически партньори. Трансформацията 
по посока на стратегическата роля предполага в голяма степен творчески подход, 
насочен към предвиждания на бъдещето, в синхрон с динамични промени в 
сферата на информационните технологии, както и на цялостната организационна 
среда. 

 

2. Оценка на резултатите и приносите на дисертационния труд 

Изведените по-общи характеристики на дисертационният труд обогатяват 
неговите приносни аспекти, три от които с особена важност. 

Първият е свързан със съзнателното изучаване и прилагане на 
стратегическия подход към изследване ролята на информационните технологии в 
управлението на човешките ресурси. Приложението, именно на този подход, със 
своята актуалност, сложност, всеобхватност и времеви хоризонт на действие, 
налага ново знание, ползване на съвременни управленски инструменти и 
отговорно отношение от страна на ръководители и специалисти при управлението 
на човешките ресурси. Заслужено внимание представлява и иновативното за 
българската научна литература задълбочено изследване на докторант Нина 
Живкова на различните роли, които ръководителите и специалистите по развитие 
на човешките ресурси изпълняват. 
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Вторият аспект поставя акцент върху методологичните основи при 
изследване на факторите, които „превръщат” специалистите и ръководителите  по 
развитие на човешки ресурси в стратегически партньори. Изведеният 
концептуален модел „Модел на изследването”, на база на задълбочена 
систематизация и оценка на предходни емпирични проучвания, проектира 
изграждането от автора на методологическа основа, научна новост, за 
идентифициране на факторите, отговорни за стратегическата трансформация.  

Третият аспект кореспондира с извършения задълбочен емпиричен анализ 
и оценка на ролята на информационните системи в стратегическото управление на 
човешките ресурси в България. Съществен принос в дисертационният труд, е 
стремежът на авторът да прогнозира развитието на бъдещите процеси. Съобразно 
въпросите на емпиричното изследване, докторант Нина Живкова извежда 
прогнози за значението на информационните системи при дългосрочното 
планиране на организациите, както и за ролята на специалистите по управление 
на човешките ресурси като стратегически партньори. 

Изследването на посочените и други аспекти в дисертационния труд водят 
до реализацията на неговата основна цел: да се разкрие ролята, която 
информационните системи имат в стратегическото управление на човешките 
ресурси, както и начина, по който тези системи влияят върху ролята на 
специалистите и ръководителите по развитие на човешките ресурси в средните и 
големите организации в България. Изведените теоретични и приложни 
доказателства биха могли да послужат като фундамент, въз основа на който да 
бъдат извършени последващи изследвания, съобразно променящите се фактори на 
средата, както и да провокират формирането на нови измерения на триадата: 
„управление на човешките ресурси - стратегическо управление - информационни 
системи”. 

Систематизираният теоретичен обзор на литературни източници, 
логическата обоснованост на изложението, отношението на изследователя към 
емпиричните анализи и изводите от дисертационния труд, дават основание да се 
потвърди, че посочените приноси са лично дело на кандидата. В обобщен вид, те 
представляват теоретични обобщения и практикоприложни решения на важни за 
съвременната роля на човешките ресурси проблеми, неразривно свързани с 
динамичните организационни промени. От тази позиция, те представляват и 
приоритети за подобряване на приноса на специалистите по управление на 
човешките ресурси в корпоративното развитие, както и за цялостното управление 
на организациите.  

 



 4

3. Препоръки за усъвършенстване и развитие на дисертационния труд 

Бъдещите изследвания на автора, биха могли да бъдат съобразени и 
усъвършенствани с препоръки от теоретичен и приложен характер. 

Първо. От съществено значение за развитие на теорията и практиката по 
темата е да се откроят и анализират факторите, особено от външната среда, 
които биха могли да окажат силно влияние (натиск) върху внедряването и 
развитието на информационните технологии за целите на стратегическото 
управление на човешките ресурси. Причината за това е, че приложението на 
информационните системи за нуждите на стратегическото управление зависят от 
потребностите и основните цели на организацията, които се предопределят от 
вътрешната и от външната среда. Посоченото е особено важно и за разкриване 
ролята на стратегически партньор на специалстите и ръководителите по развитие 
на човешките ресурси, доколкото тази роля намира концептуален израз в техния 
принос към реализацията на политиката и стратегиите на организацията, 
посредством анализ на клиентите, конкурентите, доставчиците и пр.  

Второ. В съвремието ни, ефективността на стратегическия подход в 
управлението на човешките ресурси, с подкрепата на информационните 
технологии, се оценява преди всичко чрез неговия принос към реализацията на 
организационните резултати. Този факт предполага приложението на системния 
подход, който да обвърже в единна цялост лидерството, човешките ресурси, 
политиките и стратегиите – на входа на системата. На изхода, следва да се оценят 
важни критерии относно човешките ресурси в организацията, от една страна, и 
крайните потребители, от друга. Въпросните критерии намират отражение в 
качеството на организационните промените, предприемчивостта, 
удовлетвореността на служителите, на крайните потребители и пр. Бъдещите 
изследвания в това направление биха могли да докажат, че стратегическият 
подход на ръководителите и специалистите по развитие на човешките ресурси, 
основан на съвременните информационните системи, има съществен принос към 
посочените измерения. Това предположение би могло да обогати 
изследователския модел и да стимулира последващи перспективни проучвания. 

Трето. Организационният успех, днес повече от всеки друг път, 
кореспондира с иновационната политика и иновационното управление на 
организациите, като новата роля на ръководителите и специалистите по развитие 
на човешките ресеурси е свързана с предприемаческата им активност и 
способности. Посрещането на тези предизвикателства провокира промяна на 
традицонните стратегически подходи и налага приложението на съвременни 
управленски технологии. В този план, стратегическата роля на специалстите и 
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ръководителите по човешки ресурси намира израз във формирането на 
организационна среда, създадена  целенасочено да генерира иновативни идеи и да 
ги трансформира в успешни резултати. Изследването на този системен процес има 
потенциал да формира и да усъвършенства социалното познание. 

 

4. Заключение 

Като отчитам изискванията на Закона за развитие на академичния 
състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото 
приложение (ППЗРАСРБ), Правилника за условията и реда за придобиване 
на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент 
Охридски”, научните и практикоприложни приноси на кандидата, 
предлагам на уважаемото Научно жури да гласува „за” придобиване на 
научна степен „доктор” от докторант Нина Миткова Живкова в 
професионалното направление 3.7. „Администрация и управление” 
(Социално управление). 

 

15. 09. 2014                                     Член на Научното жури: 

Варна                                               Доцент, д-р Камелия Вунова - Нарлева 
                                                          ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” Варна 

 
 
 

 


