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СТАНОВИЩЕ 

от д-р инж. Йордан Стойчев Ботев, 

професор в Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 

Относно: Материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент” на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление 

(Публична администрация) 

 

Със заповед № Р33-4368 / 08.09.2017 г. на Ректора на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски" (ПУ) съм определен за член на научното жури на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент” на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“, област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки, 

професионално направление 3.7. Администрация и управление (Публична 

администрация), обявен за нуждите на Факултета по икономически и социални науки. 

В конкурса, обявен в ДВ, бр.46 от 09.06.2017 г. и в интернет-страницата на 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, като единствен кандидат участва гл. 

ас. д-р Веселина Тонева Жекова.  

 

1. Общо представяне на получените материали 

Представеният от гл. ас. д-р Веселина Жекова комплект материали е в 

съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ПУ, и включва общо 

29 единици (22 публикации и 7 проекта). Приемат се за оценка 22 научни труда, в т.ч.: 

учебник – 1 бр.; научни статии и студии – 11 бр., от които 5 бр. са в съавторство, а 2 бр. 

са на английски език; научни доклади – 10 бр., от които 6 бр. са в съавторство, 1 бр. е 

на английски език, а 3 бр. са на руски език.  

Научните трудове са публикувани в България (19 бр.) и в чужбина (3 бр.), в 

авторитетни издателства и издания.  

 

2. Кратки биографични данни за кандидата 

От 2004 до 2006 г. г-жа Веселина Жекова е асистент, а от 2006 до 2011 г. -  старши 

асистент в Катедра „Теория и история на икономическите и политическите системи“, 

ФИСН, ПУ „Паисий Хилендарски“.  
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От 2011 г. до 2015 г. е главен асистент в Катедра „Управление и количествени 

методи в икономиката“. От 2015 г. и досега е главен асистент в катедра „Политически 

науки“, ФИСН, ПУ „Паисий Хилендарски“ и научен секретар на катедрата.  

От 2010 до 2013 г. е докторант във Варненски свободен университет „Черноризец 

Храбър”, Факултет „Международна икономика и администрация“, Катедра 

„Администрация и управление“. Защитава успешно докторска дисертация на тема 

„Граждански структури и местна власт – практики и проблеми във взаимодействието“. 

 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 

А) Оценка на учебно-педагогическа дейност и подготовка на кандидата  

Научно-преподавателският стаж на д-р Веселина Жекова се развива 

последователно в ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е подготвила учебни курсове и води 

лекции и упражнения по редица дисциплини, като: Държавно управление и 

администрация; Местна власт и местно самоуправление; Основи на публичната 

администрация; Гражданско общество и неправителствен сектор. Преподава в пет 

различни специалности в Пловдивския университет.  

 

Б) Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата.  

Д-р Веселина Жекова участва в настоящия конкурс с достатъчно качеството 

научни трудове. Значителна част от тях са публикувани след присъждането на 

докторската степен през 2013 г.  Отличава се с научните си качества учебникът 

„Държавно управление и държавна администрация”, пряко свързан с 

преподавателската й дейност. Съществени са множеството студии, статии и доклади в 

областта на участието на гражданското общество в публичното управление, оценката 

на административните рискове, публично-частните партньорства, подбора и развитието 

на служителите в държавната администрация и др.   

 

В) Приноси (научни, научно-приложни, приложни).  

Представените трудове са в областта на администрацията и управлението с 

подчертан приоритет на проблематиката от сферата на публичната администрация, с 

което отговарят на профила на обявения конкурс за доцент за нуждите на Пловдивския 

университет. 

Може да се посочат следните основни приноси на трудовете на кандидата:  
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- Систематизиране и развитие на научните знания в сферата на публичната 

администрация;  

- Обосноваване на подхода за изучаване и практическо усъвършенстване на 

структурите на гражданското общество като партньор на институциите на властта;

 В своите изследвания д-р Веселина Жекова отделя особено внимание на 

рисковете при това сътрудничество. Тя анализира дефицитите в капацитета на 

гражданските структури.  

- Разработване на методи, подход и инструментариум за оценка на добри и 

иновативни практики в работата на местната власт;  

- Обосноваване на система от индикатори и индекси, които позволяват да бъдат 

анализирани връзките, зависимостите и влиянията между нивото на бедност и степента 

на благосъстояние в териториалните общности.   

Посочените изследователски въпроси съдържат ценни резултати в конкретната 

област на публичната администрация, а също така идеи, стимулиращи научна и 

практическа дискусия по проблемите на публичното управление и участието на 

гражданите в него.  

 

4. Оценка на личния принос на кандидата 

Научните публикации и съответно формулираните приноси са дело на кандидата 

д-р Веселина Жекова. Приемам справката за приносите в представените трудове за 

конкурса. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от Веселина Жекова отговарят на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България, 

Правилника за неговото прилагане и Правилника на ПУ „Паисий Хилендарски“.  

Кандидатът в конкурса е представил достатъчни и значими научни трудове, 

разработени след присъждането на ОНС „доктор”. В тях има научни и приложни 

приноси. Теоретичните разработки имат практическа приложимост и са  насочени към 

преподавателската дейност на кандидата. 

Научната и преподавателската квалификация на д-р Веселина Жекова е 

убедителна. Постигнатите от кандидата резултати в учебната и научно-

изследователската дейност съответстват на изискванията в Правилника на ПУ за 

приложение на Закона за развитие на академичния състав в Република България. 
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Анализът на представените в конкурса материали и научни трудове, съдържащите 

се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, ми дават основание да 

определя моята положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да изготви 

доклад-предложение до Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални 

науки за избиране на гл. ас. д-р Веселина Тонева Жекова на академичната длъжност 

„доцент” в ПУ „П. Хилендарски“ по област на висше образование 3. Социални 

стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и 

управление (Публична администрация) 

 

10.10.2017 г.     Изготвил: 

                 (проф. д-р инж. Йордан Ботев) 

 


