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РЕЦЕНЗИЯ 

По конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по 

професионално направление 1.1 „Теория и управление на 

образованието“ с кандидат доц. д-р Светлозар Петков Вацов, зав. 

Катедра „Педагогика“, Педагогически факултет на Шуменски 

университет „Еп. Константин Преславски“ 

Рецензент: проф. д-р Петър Димитров Балкански 

 

1. Кратки биографични данни за докторанта 

Светлозар Вацов е завършил Висшия икономически институт – гр. 

София през 1974 г. със специалност „Управление и планиране на 

народното стопанство“. Работил е последователно като асистент във 

ВНВАУ – гр. Шумен, ОбК на ДКМС – гр. Шумен, ОП „Булгарплод“ – гр. 

Шумен, Изпълнителен директор на ТП „Балкантурист“ – гр. Шумен. 

От 1998 г. е на работа в Шуменския университет като директор 

„СОС“, пом. ректор, ръководител на отдел. През 2005 г. успешно завършва 

магистърска програма по „Образователен мениджмънт“. През 2007 г. 

защитава научно – образователна степен „доктор по педагогика“ 1.2. 

Последователно работи в Педагогическия факултет на Шуменския 

университет „Еп. К. Преславски“ като „асистент“ (2007), главен асистент 

(2008 г.) и „доцент“ от 2012 г. до сега. 

В момента е в.и. ръководител катедра „Педагогика“ на 

Педагогическия факултет. Води лекционни курсове по „Управление на 

образованието“, „Основи на мениджмънта“, „Мениджмънт и маркетинг в 

образованието“, „Икономика на социалната сфера“ и практикуми, 

избираеми от студентите. Владее и ползва в работата си руски, немски и 

английски езици (компютърен). Владее и ползва персонален компютър в 

пряката си административна, научна и преподавателска дейност. 

2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът е представил за рецензиране общо 41 труда, в т.ч. 3 

книги, 5 учебника и учебни помагала; 18 статии и 15 доклада от научни 

конференции. Всички научни трудове, представени за рецензиране са 
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публикувани след избирането на кандидата за „доцент“. От представените 

книги – една („Изкуството на комуникацията“, В. Търново, Фабер, 2016 г.), 

е в съавторство с Лидия Лозанова, като е определен авторският текст на 

всеки един от тях. Една от статиите („Изследване нагласите на студентите 

за дистанционно обучение“ е в съавторство с Божидар Гьошев (Известие 

на СУБ – клон Сливен, том 24, 2013 г.). 

Приемам за рецензиране трите книги („Успешният ръководител“ 

(2016 г.); „Императивът на компетентностният подход“ (2016 г.) и 

„Изкуство на комуникацията“ (2016 г.). Освен това, приемам за 

рецензиране следните учебни помагала: „Образователен маркетинг и 

връзки с обществеността“; както и учебните модули за дистанционно 

обучение: „Маркетинг в образованието“, „Управление на персонала в 

училище“, „Икономика на социалната сфера – УИ „К. Преславски“, 2016; и 

модул „Управление на образованието – за едногодишна специализация 

„Учител““. 

От представените 18 статии не приемам за рецензиране 

фигуриращите в представения списък на публикациите за рецензиране под 

номера: 21, 22, 23, 24. Публикациите в рубриката „Доклади от 

конференции“ приемам за сведение. 

Основната част от трудовете на доц. Вацов, включени в списъка за 

рецензиране са свързани с професионалното направление на обявения 

конкурс за професор: „Теория и управление на образованието“. Не е 

свързана с темата на конкурса публикация № 35. 

От приложените в списъка научни трудове за рецензиране са 

публикувани в чуждестранни издания – сборници на английски, украински 

и сърбо – хърватски езици. 

Табл. № 1. Разпределение на научните трудове на кандидата по 

тематични групи 

№ Тематични групи и рубрики Брой 

1. Теория на образованието  6 

2. Теория и методика на обучението 3 

3. Организация и управление на образованието  12 
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4. 
Подготовка и квалификация на педагогически и 

управленски специалисти. Компетентности. 
11 

5. Икономика и финанси в обарозванието 3 

6. Образователен маркетинг 4 

7. Социална и специална педагогика 1 

8. Други  1 

 

3. Обща характеристика и научно – приложна дейност на 

кандидата 

От разпределението на научните трудове по тематични групи става 

ясно, че доц. Вацов има сравнително разностранни научно - 

изследователски и научно – приложни интереси и дейности. Въпреки че 

няма базово висше педагогическо образование, за кратко време от 

специалист извън образователната система, той успешно се утвърждава в 

специалист в образователната система. Благодарение на икономическата 

си подготовка, той се наложи като водещ изследовател в страната в 

областта на маркетинга в образованието, съвременните образователни 

технологии, задълбочено изследва прехода в българското образование от 

„квалификация към утвърждаването на компетентностен подход при 

обучението и подготовката на човешките ресурси“. Той е 

първопрохождащият и водещият автор в страната по въпросите на 

формирането на различните компетентности в условията на пазарното 

общество. Негова любима тема за анализ и изучаване е адаптирането на 

българското образование към пазарните принципи и ефективността на 

образованието. Доц. Вацов е един от българските автори в авангарда на 

изследователите, които допринасят за преосмисляне на старата система на 

училищно образование в нов демократичен, пазарен, мултикултурен и 

личностен контекст. Със своята пословична скромност, доц. Вацов 

неотклонно популяризира съвременните образователни ценности и 

технология и застава в редиците на реформаторите и иноваторите в 

българското образование. Всичко това той дължи на своето 

самообразование, самоанализ, самооценка, самомендижмънт, 

самоусъвършенстване. Той е жив пример и доказателство, че промените и 

нововъведенията в обарзованието могат да бъдат устойчиви и да се правят 
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от професионалисти, които сами са се променили и иновирали. За кратко 

време доц. Вацов извървя сложен творчески път и с действията си дава 

пример на творец – иноватор, който стои здраво на земята и не хвърчи 

образованието. А всичко това е толкова важно и необходимо за 

устойчивото развитие на образованието, за утвърждаването на обективни 

критерии, за прагматичност, рационално качество и ефективност.  

4. Оценка на педагогическата подготовка и образователната 

дейност на кандидата 

От автобиографичната справка на доц. Вацов става ясно, че той е 

приет и се утвърждава като университетски преподавател не в първа 

младост. Неговата професионална кариера в науката се предхожда от 

житейските университети във военната, политическата, стопанската, 

туристическата сфери и са в основата на неговия изграден прагматизъм. 

През изминалите 10 години като университетски преподавател, доц. Вацов 

последователно преминава през хоризонталните етапи на 

професионалното си развитие, но не като кариеризъм, а като призвание, 

кауза, житейска съдба. Точно тези качества на човек и учен го направиха 

един уважаван от колегите и любим за студентите университетски 

преподавател. Той печели любовта и уважението на студентите и 

преподавателите с житейската си мъдрост, с умението си да може да 

покаже, с познанието си да знае и с информираността си. Благодарение на 

всичко това, доц. Вацов се явява авторът и стожерът на магистърската 

програма по образователен мениджмънт. С голяма научна компетентност 

създава учебни курсове за неспециалисти, като икономика на 

образованието, образователен маркетинг, самомениджмънт на училищния 

директор, връзки с обществеността. Вацов е един от авторите на 

дистанционното обучение и университетската система за придобиване на 

учителска специалност. По пътя на самообразованието, доц. Вацов навлезе 

в „дълбоките води“ на интерактивното обучение на студентите и 

приложението на информационно – комуникационните технологии в 

обучението и неговото адаптиране към интеректуалния потенциал на 

обучаваните студенти. 

Всичко това ми дава основание да оценя доц. Вацов като един 

утвърден и желан от студентите университетски преподавател, за когото 

званието „професор“ се вписва напълно в неговата достолепност като 

творец. 
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5. Основни научни и научно – приложни приноси 

С оглед открояването на научните приноси, предложените за 

рецензиране научни трудове от доц. Вацов могат да бъдат групирани в 

няколко групи: 

 Теоретични приноси в областта на изследване и утвърждаване на 

компетентността. Тази проблематика се съдържа в монографичен 

труд, където за първи път в нашата старна се представя 

монографично комплексно теоретично изследване на 

компетентността. Освен в този впечатляващ научен труд, проблемът 

за компетентността е отразена и в общо 9 статии и доклади от 

научни конференции.
1
 

Определени като научни приноси са следните, съдържащи се в 

научния труд „Императивът на компетентностния подход“, издания на изд. 

„Фабер“, В. Търново и с рецензенти проф. Маргарита Бонева и проф. 

Божидар Гьошев. 

За първи път в нашата педагогическа и управленска литератера се 

предлагат концептуални новости, свързани с понятийната употреба на 

категориалния  апарат, натрупан през 4 – те периода на изследването на 

този проблем в науката от западните автори, и по-конкретно – 

американски (1960 – 2010 г.). Този анализ подволява да се осъществи 

сравнимост на наши и чуждестранни публикации и автори. 

 С иновационен и приносен характер са отделни обособени части на 

цитирания авторски научен труд: разкриване на процеса на 

възникване и утвърждаване на компетентностния подход, 

характеристиките на отделните типологии на елементите на 

компетентността и тяхното историческо възникване и 

модифициране; 

 С особена актуалност и значимост са анализите в монографичния 

труд, посветени на компетентностния профил на съвременния учител 

и управленската компетентност на училищните директори. Тези два 

въпроса са в състояние да окажат сериозна преоценка на 

традиционните схващания у нас на учителите и дерикторите. Те 

откриват концептуални възможности за иновиране и промяна на 

                                                           
1
 Вж. Научни трудове, включени в списъка на публикациите под номера: №№ 2, 15, 16, 17, 19, 20, 29, 37 
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съществуващата практика по професионалната подготовка и 

развитие на учителите и директорите; 

 Намирам за изключително иновативна идеята за осъщестяване на 

преход и трансформация от образователен мениджмънт към 

образователно лидерство при стратегическото и функционално 

управление на училището в следващия период на преустройство и 

реформация на училищното образование.; 

 Считам, че посоченият труд съдържа много ценни идеи за 

„приложенията на компетентностния подход в образованието“ и 

„модернизацията на използваните форми на обучение“. Тяхната 

актуалност аз свързвам с прилагането на новоприетия Закон за 

предучилищно и училищно образование; 

 Втората група публикации, в които се съдържат научни приноси в 

предложения за рецензиране авторски труд с наименование 

„Успешният ръководител“, както и някои от статиите и научните 

доклади, включени в списъка на публикациите на кандидата, като 

публикации №25 и № 34. 

Научният труд обогатява нашата практика и представлява 

актуализирана програма за функционалните отговорности на съвременния 

училищен директор. 

Позволявам си да посоча още една група публикации, които 

съдържат редица приноси от приложен и иновативен характер. Става 

въпрос за учебни помагала, като „Маркетинг в образованието“ (№ 4); 

„Образователен маркетинг и връзки с обществеността“ (№ 5); № 28. 

Тези публикации съдържат иновативни идеи за отваряне на 

училищното образование и училищните организации към пазарния тип 

отношения в нашето общество и за обогатяване на образователната теория 

с нови идеи и понятиен апарат. 

Останалите публикации имат характер на учебни помагала, които 

съдържат преди всичко учебно – познавателна информация, предназначена 

за студенти. 

Посочените научно – теоретични и научно – приложни приноси 

разкриват високата професионална компетентност и информираност на 
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изследваните явления и процеси от кандидата. С тези свои трудове, доц. 

Вацов заслужено заема своето място на утвърден университетски 

преподавател. 

6. Значимост на приносите за науката и практиката 

Посочените от мен научни приноси се отличават не само със своята 

актуалност, но и с обществена и научна значимост. Те са добра научна и 

информационна база, която би била полезна в обучението и 

квалификацията на студенти, учители, училищни директори, магистри и 

докторанти. Те обогатяват и разширяват източниците в областта на 

образователния мениджмънт и популяризират техния автор. Съдържащите 

се в списъка публикации са непосредствено свързани с професионалното 

направление 1.1 „Теория и управление на образованието“ и за 

усъвършенстване на подготовката на настоящите и бъдещите педагози и 

мениджъри в нашата страна. 

7. Критични бележки и препоръки 

 Считам, че би било добре за работата на доц. Вацов в новия си статут 

на професор да насочи своите усилия в разработването и 

ръководството на образователни проекти, в провеждането на 

емпирично – диагностични регионални, национални и сравнителни 

изследвания; в обогатяването на експериментирането и проучването 

на съвременните процеси и явления и допринасящи за обогатяването 

на методите за тяхното изследване, както и въвличане на студенти и 

докторанти в този процес; 

 Много често доц. Вацов използва в своите публикации обобщаващия 

израз „учебни заведения“. Трудно ми е да посоча етимологията на 

думата „заведение“, но считам, че тя е натоварена с негативна 

комуникация  и по-добре би било използването на възприетите в 

международната лексика на израз като „образователна организация“, 

„образователна институция“, „образователно учреждение“, 

„училище“, „университет“, „център“. Изразът „учебно заведение“ е 

обременен с негативни оценки и не отразява съвременните 

представи, присъщи за социалната организация и институции, които 

имат статут на общонаучни, фундаментални категории; 
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