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 Нина Живкова е магистър по специалност „Организационно развитие” на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където е завършила и 

бакалавърската степен на образованието си по стопанско управление. Професионалната 

й реализация след завършването на университета е в областта на управлението на 

човешките ресурси, предимно в сектор Информационни и комуникационни 

технологии, където в продължение на четири години е развивала и обогатявала 

компетентността си по проблеми, свързани с дисертационната тема. Безспорно 

постижение на Живкова  е позицията „ръководител човешки ресурси” в ТехноЛогика, 

която заема успешно вече в продължение на четири години. В качеството си на 

хонорован преподавател докторантката усъвършенства и умението си за преподаване 

по информационни технологии в управлението на човешките ресурси.   

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд се състои от: въведение; три глави; заключение; списък 

на използваната литература, включващ  16 източника на български език, 140 – на 

английски език и 1 интернет източник; списък на използваните съкращения (6); списък 

на таблиците (41), списък на фигурите (12) и списък на приложенията (8) .  Общият 

обем на материала е  166 страници, от които изложението обхваща  127 страници. 

Работата е богато и подходящо илюстрирана. Съдържанието е подредено логично. 

Стилът на изложението отговаря на изискванията за докторски дисертации, езикът е 

точен и професионален, изказът – ясен и разбираем. 
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АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА ТРУДА 

 В условията на икономика, основана на знанието информационните и 

комуникационните  технологии (ИКТ) са мощен ускорител на генерирането, обмена и 

използването на информация, необходима за вземането на стратегически решения във 

високо конкурентна среда. От друга страна днес е всепризнато разбирането за 

стратегическото предимство на компаниите, умеещи успешно да формират, поддържат 

и обогатяват екипи от хора, притежаващи портфолио от адекватни на потребностите им 

знания, умения и компетентности. В този смисъл интересът към използването на 

информационните системи в управлението на човешките ресурси е изключително 

добър избор на научния ръководител и докторантката както от теоретична, така и от 

практическа гледна точка.         

 

КРИТИЧНА ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ПО ГЛАВИ 

 Уводът на дисертационния труд съдържа всички необходими компоненти, 

поднесени в логическа последователност, с изразен фокус, кратки и ясни 

формулировки и покрива последователно очакванията на читателя от цялостната 

разработка. Въпреки безспорната значимост и полезност на избраната тема, особено в 

условията на икономика, основана на знанието и бързото навлизане  на ИКТ в 

управлението, тук е пропусната възможността за по-богато представяне и 

аргументиране на актуалността на темата и мотивите на автора за избора й. Този 

въпрос е развит добре в първа глава (стр 42-45), но във въведението се чувства 

отсъствието на няколко основни аргумента за значимостта на темата в съвременните 

условия в България. Въведението оставя у читателя впечатлението за добрите умения 

на аторката да структурира логично изложението и да представя задълбочено, кратко и 

точно същността на разработката.    

 В Първа глава, озаглавена „Дефиниции, концепции и парадигми”                     

докторантката прави подробен и компетентен обзор на световната литература, 

третираща разбиранията за  четири ключови въпроса: концепциите за стратегическото 

управление на човешките ресурси (СУЧР), историческото развитие на СУЧР, новите 

роли на мениджърите по УЧР в съвременните организации и същността и ролята на 

информационните системи за УЧР. Разгледани са схващанията на най-популярните 

световно утвърдени автори, като не са пропуснати и българските им последователи, 

работещи в областта. Следва да се отбележи изключително сполучливият подбор на 

авторите и големият им брой, както и умението на докторантката да извлича най-
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същественото от публикациите им, свързано с третираната тематика. Впечатлява 

ерудицията на Живкова, сполучливият й подбор на определения и характеристики на 

СУЧР. Тя добре се справя с огромното изобилие от постановки, концепции, параметри 

и т.н., с които изобилства световната литература в тази област и показва много добри 

селективни  умения, изключително необходими за всеки млад изследовател. 

Систематизирането на изследваните материали и доброто таблично представяне на 

резултатите от проучването преценявам като важен теоретичен принос на авторката в 

сравнително нова за българската теория и практика по УЧР област. Постепенно, 

внимателно, интелигентно и целенасочено дисертантката подбира понятийния апарат, 

който използва по-нататък в изследването си. 

 Всеки от четирите параграфа на първа глава може да бъде използван успешно за 

лекционен курс по СУЧР. За особенно ценен от пректическа гледна точка намирам 

текстът на стр. 42 и разработената таблица, които илюстрират интегрирането на ИКТ  в 

традиционните УЧР процеси.   

В тази глава остава незадоволено читателското очакване за авторското 

разбиране на „белите петна” в изследваните литературни източници, които очертават 

полето за изява на бъдещите изследователи. Отсъства и критичното мнение на 

авторката към представените становища, както и експлицитното определяне на 

дискусионните полета, към които Живкова също би могла да добави лично мнение.          

 Втората глава, озаглавена „Преглед на влиянието на информационните 

технологии върху стратегическото управление на човешките ресурси и ролята на 

УЧР специалистите”  подробно в хронологичен ред  описва най-големите емпирични 

изследвания, проведени в света за използването на ИСУЧР след 60-те години, когато 

ИКТ започнаха да навлизат бързо във всички сфери на икономическия и социалния 

живот. Този обзор също бих отнесла към теоретичните приноси като уникален, важен и 

информативен за хода на развитието на концепциите и практиките по компютризация 

на управленската дейност. Живкова е обработила огромен по обем и богат по 

съдържание материал от множество източници, който, според мен би бил интересен за 

широк кръг теоретици и практици. Много полезна в този смисъл е таблицата на стр.51 

обобщаваща факторите, влияещи върху използването на ИТ в УЧР. Тук има интересни 

за практиците  анализи, изводи и обобщения. За бъдещи разработки в областта 

докторантката може да използва и едно интересно и полезно изследване  на 

Българската асоциация по управление на хора (БАУХ), провдено в  над 20 организации 
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за разпределянето на времето на работещите  по различни фунции на УЧР, проведено 

през 2011 година, което би обогатило съдържанието на текста в трети параграф.  

 Третата глава, със заглавие  „Резултати от емпиричното изследване относно 

ролята на информационните системи в стратегическото УЧР в България” логично                

започва с описание на методологията на изследването, характеризира подробно  

участниците в него и обосновава избора им. Определено може да се счита за успех на 

автора високият процент на попълнилите анкетата мениджъри. Като човек с голям опит 

в провеждането на изследвания по управление на човешките ресурси оценявам високо 

този резултат, предвид големите трудности, с които се съпътстват подобни анкетни 

проучвания. Тъй като в тази глава методиката на изследването е добре поднесена и 

ясно обяснена, авторът би могъл с още малко усилия да я доведе до алгоритъм за 

масово използване от ръководствата на компаниите, които имат нагласата 

непрекъснато да усъвършенстват УЧР. 

 Съдържанието на тази глава е ценно  по няколко причини. Събраният и добре 

обработен емпиричен материал позволява богато интерпретиране. Използваната 

комбинация от анализи на емпиричните данни показва еднозначно доброто умение на 

дисертанта да използва съвременни аналитични методи. Боравенето с 

инструментариума на математическо-статистическите методи и симулационни методи 

характеризират Живкова като компетентен изследовател, опериращ умело с тези 

инструменти. Резултатите от анализите са богато и прецизно представени.  

Направеното от авторката е достатъчно в рамките на изискуемото за докторска 

дисертация пред вид ограниченията за такъв тип разработка. И все пак заслужава да се 

отбележи, че  интерпретацията на резултатите за целите на усъвършенстването на 

практиката по УЧР у нас би следвало да водят до конкретни препоръки, например, за  

малкия и среден бизнес у нас.  

Интересно би било, също така да се проследи наличието на потенциал за такова 

усъвършенстване у нас и/ или мерки, за увеличаването му.  

Въпросът за съпротивата срещу внедряването на ИКТ и в частност на системите 

за УЧР не е засегнат, а би могъл поне да бъде споменат, тъй като тази съпротива 

предстои да бъде преодолявана в интерес на по-доброто качество на управленския 

процес като цяло.  

 Заключението добре представя основните изводи и обобщения от 

дисертационния труд. Наред с приносите, ограниченията и перспективите за бъдещи 

иследвания, обаче, би следвало в него да намерят място и практически препоръки към 
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работещите в областта на СУЧР, които имат амбициите да се превърнат постепенно в 

стратегически партньори или да използват по-добре възможностите на ИКТ за 

подобряване на качеството на представянето си. В него биха могли да се посочат 

области на конкретнно приложение на получените резултати. Липсват предложения 

към практиците за непосредствени стъпки, които биха улеснили развитието и 

утвърждаването на стратегическото партньорство. Би била полезна и аргументирана 

мотивировка за по-широкото внедряване на ИКТ в стратегическото управление и в 

частност това по СУЧР, което би стимулирало мениджмънта да предприеме 

практически стъпки за по-активното им използване.    

 

ВЪПРОСИ  И ПРЕПОРЪКИ 

 Към авторката на дисертационния труд имам следните въпроси: 

1. Как могат да бъдат обобщени бариерите, с които се сблъсква университетският 

випускник – магистър по СУЧР в непосредствената си реализация като 

стратегически партньор на мениджмънта? 

2. Какви знания, умения и компетентности не формира обучението по УЧР във 

висшето училище, необходими на реализирането на стратегическата функция в 

звеното по УЧР? 

3. Как може да се подобри комуникацията между висшия мениджмънт и 

ръководителят на звеното по УЧР с оглед разширяване на стратегическата 

функция? 

4. Може ли по-добрата информираност за възможностите на ИКТ в УЧР да 

мотивира мениджърите за по-активното им внедряване? (например, как да се 

използва полезното изложение на стр.42 и 51 за тази цел?) 

 Бих си позволила да направя следните препоръки към изложението, които 

могат да бъдат отчетени при бъдещи разработки на автора: 

1. Да обогати обосновката на актуалността на проблематиката в дългосрочен план 

за теорията и практиката на СУЧР у нас; 

2. В бъдещи изследвания да използва като допълнение към проведените анкети 

интервюиране на мениджъри, не само по УЧР, но и представители на топ 

мениджмънта на организациите; 

3. Да обособи пакет от практически препоръки към управляващите човешките 

ресурси в Бългасрия за необходимите дейности, които трябва да предприемат, за 

да се превърнат в стратегически партньори; 
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4. Наред с успешния критичен анализ, който безспорно умее да провежда, по-

смело да изразява лично мнение по спорни въпроси и да формира умения за 

градивна критика на изложените и анализирани становища. 

   

ПРИНОСИ 

 Приносите са добре балансирани в областта на теорията и на практиката, като, 

според мен, особено ценни са тези с теоретичен характер: идентифицирането на 

ключовите фактори за превръщането на УЧР в стратегически партньор и 

конструирания факторен модел. Високо оценявам  и: обзора на световната литература, 

както и обобщаването на схващанията за СУЧР, какъвто на настоящия етап не е 

достъпен за българския читател от публикациите у нас;  обзора и анализа на 

изследванията за използването на ИТ в УЧР в света. 

  Приносите са добре формулирани, но не са обособени като теоретични и 

практико приложни, което, според мен,  би улеснило оценката им и би насочило 

интересуващите се читатели към по-широкото им използване.  

 Важен потенциален принос, които не е упоменат, според мен, е възможността на 

базата на идентифицираните фактори, които влияят на превръщането на специалистите 

по УЧР в стратегически партньори да се дефинира система от ключови знания, умения 

и компетентности като критерии за професионалната подготовка на специалистите в 

областта. Те могат да бъдат и принос към разработваните компетентностни модели 

и/или да се използват за квалификационни профили на студентите по УЧР във висшето 

училище.  

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 По темата на дисертацията авторката  има четири самостоятелни публикации, 

упоменати в автореферата и още три в по-широка област на УЧР, упоменати в 

автобиографията на докторантката. Две от тях са в съавторство, една от които на 

английски език. Публикациите илюстрират дългосрочната обвързаност на авторката с 

темата, на която е посветена дисертацията и многообещаващата активната 

изследователска и публикационна дейност на Живкова. Те неколкоркратно надхвърлят 

изискуемия минимум от публикации за подобен род разработки.   
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АВТОРЕФЕРАТ 

 Авторефератът е развит на 36 страници, включително списъкът на публикациите 

по темата на дисертацията.  Той е оформен  добре, премерено е илюстриран с три 

таблици и една фигура и като структура и съдържание отговаря на изискванията. 

Авторката е успяла стегнато, логично и концентрирано да представи в него добре 

дисертационния труд, като е избегнала често срещаното надхвърляне на изискуемия 

обем. Би следвало в автореферата да се очертае перспективата за по-нататъшната 

работа на авторката по темата на дисертацията. Не е спазено условието приносите да 

бъдат разделени на теоретични и практико - приложни, което би улеснило тяхното 

оценяване и от по-широк кръг потребители на изследователския труд. 

 В автореферата е допусната техническа грешка – броят на параграфите към 

трите глави не съответства точно на тези в дисертационния труд (в първа глава в 

автореферата те са четири, вместо пет, както са в дисертацията, във втора глава – два 

вместо три, а в трета – три, вместо два). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Подборът на темата, структурата, съдържанието и оформлението на 

дисертационния труд, както и езикът и стилът на автора предоставят достатъчно 

доказателства за отговорността, зрелостта, прецизността и компетентността на Нина 

Миткова Живкова като изследовател.  

На основание на направения подробен анализ и оценка на дисертационния труд 

заключавам, че той е завършена и висококачествена разработка, която изпълнява 

критериите за докторска дисертация. Трудът съдържа оригинални изследвания и 

полезни приноси, написан е на висок професионален стил и е доказателство, че 

авторката притежава необходимите качества за придобиване на степента „Доктор”.  

 С убеденост предлагам на научното жури да присъди на Нина Миткова Живкова 

научната и образователна степен „Доктор”. 

 

 

 

София, 20.09.2014 г.     Рецензент: 

 

 

      /проф.д.ик.н. Е. Вачкова/  


