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РЕЦЕНЗИЯ 

от д-р Божидар Станакиев Гьошев,  

професор в Международно висше бизнес училище – Ботевград  

за материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност“‘професор“ на Шуменския университет „Еп. К. Преславски“ по 

област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието, научна специалност 

Управление на образованието. 

 

Със заповед № РД 16-112 от 07.06.2016 г. на Ректора на Шуменския 

университет „Еп. К. Преславски“ съм определен за рецензент в конкурс за 

заемане на академичната длъжност „професор“ на Шуменския университет „Еп. 

К. Преславски“ по област на висше образование 1. Педагогически науки,  

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, научна 

специалност Управление на образованието. 

В конкурса за „професор“, обявен в Държавен вестник, бр. 48 от 08.04.2016 

г. за нуждите Педагогически факултет като кандидат участва доцент  д-р 

Светлозар Петков Вацов от Шуменския университет. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат   

доцент  д-р Светлозар Петков Вацов   от Шуменския университет. 

Представеният от доцент  д-р Светлозар Петков Вацов   комплект 

материали е  в съответствие с Закона  за развитие на академичния състав в 

Република България и Правилника за неговото приложение и включва 

необходимите документи. 

 Кандидатът доцент  д-р Светлозар Петков Вацов   е приложил за участие 

в конкурса за професор общо 41 публикаци - 3 монографии, 5 учебници и 

учебни помагала, 18 статии и 15 доклада на конференции.  Всички представени 

научни трудове са публикувани след заемане на академичната длъжност доцент 

през 2012 г. 

  

 2. Кратки биографични данни на кандидата 

Доцент Светлозар Вацов роден през 1957 г. Дипломирал се е във Висшия 

икономически институт - София през  1974  г. като магистър по Управление и 

планиране на народното стопанство. Работил е последователно като асистент 

във ВНВАУ – Шумен, секретар на ОбК на ДКМС –Шумен, зам. директор на ДП 

Булгарплод – Шумен, изпълнителен директор на ТП Балкантурист – Шумен. От 

1998 г. работи в Шуменския университет като помощник ректор,   Директор 

“СОС”,  ръководител на отдел. От 2005 г. е магистър по Управление на 
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образованието,  а от 2007 г. е доктор по педагогика с дисертация на тема 

„Образователният маркетинг като инструмент на управлението на 

образованието”. От 2007 г. е асистент и главен асистент, а от 2012 г. е доцент  в 

професионално направление 1.1. Управление на образованието  в 

Педагогическия факултет на Шуменския университет. Всичките му 

публикациите са в областта на управлението на образованието. Дисциплините, 

по които чете лекции и води семинарни занятия са в областта на управлението, 

управление на образованието и икономика.   Понастоящем доц. д-р Светлозар 

Вацов е ръководител на катедра „Педагогика и управление на образованието“ 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

3.1. Научноизследователска и научно-приложна дейност на кандидата 

Кандидатът доцент  д-р Светлозар Петков Вацов   е приложил за участие в 

конкурса за професор общо 41  публикаци - 3 монографии, 5 учебници и учебни 

помагала, 18 статии и 15 доклада отпечатани в сборници от конференции.  6 от 

публикациите са на латиница. Всички трудове /с изключение на  № 35 от 

Списъка на публикациите/ са свързани с професионалното направление на 

обявения конкурс „Теория и управление на образованието“ и се приемат за 

оценяване. 

Представените за участие в конкурса за професор научни трудове от 

кандидата са в няколко изследователски области. Тяхното открояване ще 

помогне за по-добрата оценка и открояване на приносите на автора. 

Предмет на първата проблемна област е изследване на компетентностния 

подход.  Тук водещо място има самостоятелната монография „Императивът на 

компетентностния подход“, В. Търново, Фабер, 2016,  232 с.  Тя има 

определено теоретичен характер. В монографията на основата на голям обем 

научни източници се проследява  генезиса на възникване и утвърждаване на 

компетентностния подход, категориалния апарат, елементите му и принципите 

на неговото приложение. Разгледани са стратегическото управление на 

компетенциите, разработени са компетентностен профил на съвременния 

учител и управленската компетентност на училищните директори, преходът от 

мениджмънт към лидерство, приложението на компетентностния подход в 

образованието и модернизацията на използваните форми на обучение.  

Проблемите на компетентността са разгледани и в 5 статии и 4 доклада. 

/публикации 15, 17, 18, 19, 20, 29, 36, 37, 38/ 

В научната литература у нас  за първи път е направено  комплексно 

теоретично изследване по проблемите на компетентността. Значителни 

теоретични приноси са изследването на:  зараждането и генезиса на 

компетентностния подход,  същността и категориалния апарат на този подход, 

както и на елементите и принципите на приложение на компетентностния 

подход.  

Като научно-приложен принос считам разработването на 

компетентностния профил на съвременния учител, управленската 
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компетентност на училищните директори, приложението на компетентностния 

подход в образованието и модернизацията на използваните форми на обучение. 

Независимо, че монографията е с теоретичен характер, тя съдържа много 

идеи и посочва пътища за практическо приложение на компетентностния 

подход в управлението на образованието, за промяна и усъвршенстване на 

професионалното подготовка на учителите и директорите, прехода от 

образователен мениджмънт към образователно лидерство и модернизация на 

формите на обучението. Монографията е ценно ръководство за осъзнаване, 

планиране и осъществяване на значителни иновации в управлението на 

образованието у нас. 

Втората проблемна област е изследване на самомениджмънта на 

училищния директор.  В тази област водещо място има самостоятелната 

монография „Успешния ръководител – самомениджмънт на училищния 

директор“, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин 

преславски“, 2016,  232 с.   

Това е един сериозен труд с теоретичен и практико-приложен характер. От 

теоретична гледна точка изследването е насочено към разкриване и 

анализиране на същността, характера на труда, функциите и ролите на 

директора на училището, както и на професионалните изисквания към него, 

като е приложен компетентностния подход.   

Разгледан е факторът време като един постоянно недостигащ ресурс на 

ръководителите и организациите, неговото ефективно използване и планиране. 

Изследвани са работата на училищните директори с управленските решения, 

организацията на заседанията и съвещанията.  На основата на теоретичти 

постановки и емпирични данни от изследване са анализирани реалното 

състояние на самомениджмънта на училищните директори. 

Изследвани са и основните дейности и  комуникациите на училищните 

директори. Разгледани са управлението на конфликтите в работата на 

директорите, запазване на работоспособността им, кариерното им развитие и 

преходът от мениджмънт към лидерство в образованието. 

 Проблеми на самомениджмънта на училищните директори са разгледани и 

в 4 статии и 3 доклада. /публикации 11, 16, 21, 25, 32, 33, 34/ 

 В теоретичен план е налице допълване, доразвитие  и обогатяване на 

теорията за личния труд на ръководителя в посока на самомениджмънта на 

училищните директори. Разкрито е съдържанието на самоорганизацията и 

самомениджмънта на училищните директори. 

На основата на теоретичен анализ и анализ на емпирични данни е оценено 

състоянието на отделните направления на самомениджмънта на училищните 

директори и са посочени пътища и конкретни препоръки за тяхното 

усъвършенстване. 

Третата проблемна област е комуникацията. Тя е представена от 

колективната монография С. Вацов, Л. Лозанова, Изкуството на 

комуникацията, В. Търново, Фабер, 2016, 240 с. Според представения в 
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документите на конкурса Разделителен протокол, в нейното разработване 

„Участието на авторите е равностойно“. 

Това е една теоретична разработка, в която на основата проучване на 

многобройни литературни  източници /99/ са  определени същността, 

съдържанието, видовете и подходите на комуникациите, комуникационните 

канали, управлението на основната комуникационна  функция.  

Изследвани са медиите в съвременното общество, те са класифицирани и  

охарактеризирани. Специално внимание е отделено на комуникациите в 

глобалната мрежа и на перспективите за развитието на медиите. 

В главата „Медии и образование“ те се разгледани като трансмисии на 

култури и на информация за образованието. Обсъдени са функциите на 

масовите комуникации: информационна, комуникативна, социализираща, 

енкултурираща, развиваща, възпитаваща, образователна, развлекателна и 

хедонистична и техните възможности за образованието. Разгледани са 

медийнообразователните теории.  

Монографията може да бъде оценена като една полезна систематизация на 

научните теории, знания и практика в областта на комуникациите. Изследван е 

съвременния понятиен апарат в теориите на комуникацията и особено този по 

отношение на образованието – медина култура, медийно образование, медийна 

педагогика, медийна дидактика, медийна грамотност, медийна компетентност. 

Разработката представлява задълбочено изследване на една нова научна 

област каквото е медийното образование. Нейната поява е отговор на факта, че 

живeем в общество, доминирано от въздействието на медиите и от бурното 

развитие на информационните технологии. 

 

За участие в конкурса кандидатът е представил 5 самостоятелни учебници 

и учебни помагала: 

- Маркетинг в образованието /модул за електронно обучение/ – 

предназначен за студенти, обучаващи се по специалност „Педагогика“ - 

93 с. 

- Образователен маркетинг и връзки с обществеността /модул за 

електронно обучение/ - предназначен за студенти в магистърска програма 

„Управление на образованието“ – 116 с. 

- Управление на персонала /модул за електонно обучение/ - предназначен 

за студентите от педагогическия факултет – 102 с. 

- Управление на образованието, в колективно учебно помагало „Учебни 

материали за едногодишно специализирано обучение във висшите 

училища с цел придобиване на професионална квалификация „учител“ – 

12 с. 

- Икономика на социалната сфера – учебник за студентите в специалност 

„Социални дейности“ – 172 с.  

Учебниците и учебните помагала отговарят на съвременните изисквания за 

организация на учебния материал и учебния процес и  оценката на знанията на 

студентите, включително в електронна среда. 
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Тук ще си позволя да акцентирам върху първите две учебни помагала: 

„Маркетинг на образованието“ и „Образователен маркетинг и връзки с 

общестевонстта“ . Заедно с още 2 статии и 3 доклада /5, 14, 28, 31, 38/ те 

представляват  четвърта проблемна област в трудовете на доц. Светлозар Вацов 

– маркетинг в образованието. Определено може да каже, че тези трудове,  

съдържат редица ценни нови идеи за активно пазарно поведение на учебните 

заведения в условията на конкурентна среда и разработват съответния понятиен 

апарат. Разработени са и конкретни насоки за приложение на маркетинга в 

управлението на учебните заведения. Те разкриват един нов ракурс на 

управлението на образованието – маркетингов – и обогатяват образователната 

теория. Това несъмнено са приноси както с  теоретичен, така и с приложен 

характер. 

 Доцент Светлозар  Вацов е участвал в 11 проекта – 1 международен, 3 

национални, 5  университетски и 2 външни проекта. За целите на участието в 

конкурса това следва да се оцени като позитивна възможност за реално 

прилагане на изследователски резултати и експертиза в практиката на 

управлението на образованието. 

 Справката за цитиранията сочи, че трудовете на доц. Светлозар Вацов са 

цитирани 17 пъти - в 4 дисертации, в 3 студии в научни трудове, 1 в статия в 

чужбина и 4 в България, в 1 доклад  в чужбина и 4 в България. Тези цитирания 

са доказателство за признанието на доцент Вацов като изследовател и 

академичен преподавател. Това се потвърждава от факта, че той е избиран за 

член на жури и рецензент на монографии и учебници. 

 Анализът на информацията за броя, структурата, обема и съдържанието 

на научните публикации, приети за рецензиране дават основание за следните 

изводи и оценка: 

- Депозирани са достатъчно по брой и обем научни публикации, учебни 

помагала и приложни проекти, превишаващи минималните изисквания на 

чл. 60, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 61, ал. 2, т.2 от ППЗРАСРБ за заемане на 

академичната длъжност „професор“. 

- Рецензираната научна продукция е посветена на значими научно-

теоретични и съществени науко-приложни проблеми на управлението на 

образованието. 

- Налице са научно-теоретични и научно приложни приноси, посочени по-

горе. 

Смятам, че научната и научно-приложната дейност на кандидата отговаря 

на изискванията за заемане на академичната длъжност „професор”. 

3.2. Учебно-педагогическа дейност  

 Доцент Светлозар Вацов   има над 11 години педагогическа дейност, от 

които 2 години като асистент по икономика във ВНВАУ – Шумен, 5 години 

като асистент и главен асистент и 4 години като доцент в Шуменския 

университет. 
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Изискуемата учебна натовареност е налице. 

През последните 4 години доцент Светлозар Вацов е водил лекции и 

семинарни занятия  по дисциплините Управление на образованието, Маркетинг 

в образованието, Икономика и финансиране на образованието и 

Професионално образование и обучение в специалност Педагогика. Икономика 

на социалната сфера в специалност Социални дейности. Образователен 

мениджмънт в специалност Педагогика на обучението по труд и технологии. 

Семинарни занятия по дисциплините Основи на управлението, Бизнес 

планиране и Управление на иновациите в специалност Икономика. 

В магистърската програма Управление на образованието лекционни 

курсове по Образователен мениджмънт, Организационен мениджмънт, 

Икономика и финансов мениджмънт, Образователен маркетинг и връзки  с 

обществеността и Мениджмънт на персонала. 

 В учебно преподавателската си работа доцент Светлозар Вацов   показва 

професионализъм. За всички дисциплини е разработил дидактически средства 

за приложение на активни методи на обучение в учебния процес.  

 В периода 2012-2016 година е бил научен ръководител на 12 дипломанти 

и рецензент на 10 дипломни работи в областта на образователния мениджмънт. 

През този период е научен ръководител на 1 редовен и 2 задочни 

докторанти по област на висшето образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието. 

 Посоченото до тук ми позволява да направя извода, че кандидата 

притежава необходимите педагогически качества за заемането на академичната 

длъжност „професор”. 

4. Оценка на личния принос на кандидата 

Считам, че представените от кандидата публикации са негово лично дело и 

получените резултати и формулираните приноси са негова лична заслуга. 

5. Лични впечатления 

 Познавам доцент Светлозар Вацов от 1998 г. като Директор “СОС” и 

помощник ректор, като мой студент в магистърската програма по Управление 

на образованието, както и от съвместната ни работа в Педагогическия факултет 

на Шуменския университет. В продължение на 6 години като хоноруван 

асистент, а в последствие и като редовен асистент той водеше семинарните 

занятия на лекционните курсове, водени от мен  в Шуменския университет. 

Имам преки положителни впечатления от неговата преподавателска и 
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