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АНОТАЦИИ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ЧЛ. 65 ОТ ПРАСПУ,  

включително самооценка на приносите  

 

на гл. ас. д-р Веселина Тонева Жекова,  

катедра „Политически науки“  

при ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

във връзка с участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки;  

професионално направление 3.7. Администрация и управление (Публична администра-

ция), обнародван в ДВ, бр. 46 от 09.06.2017 г. 

 

І. Съответствие с условията за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

по чл. 65. (1), т. 1 и т. 2 от ПРАСПУ. 

Професионалната, трудовата и научната ми биография са свързани с Факултета 

по икономически и социални науки (ФИСН) на ПУ „Паисий Хилендарски“, в който съм 

придобила магистърска степен по специалност „Публична администрация“ (2002 г.), 

специализация „Политикa и стратегии в публичната администрация. От 2002 г. работя 

като преподавател във ФИСН, заемайки последователно длъжностите: гл. експерт; 

асистент; ст. асистент и гл. асистент  – Приложение 11 от пакета с документи. 

От м. юли 2010 г. до м. юли 2013 г. бях докторант на самостоятелна подготовка 

в катедра „Администрация и управление“ към факултет „Международна икономика и 

администрация“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. През този 

период подготвих дисертационен труд на тема: „Граждански структури и местна 

власт – практики и проблеми във взаимодействието“. След успешна публична защита 

на 30 септември 2013 г. ми бе присъдена образователната и научна степен „доктор“ по 

Организация и управление извън сферата на материалното производство – Приложение 

4 от пакета с документи. 

Като преподавател във ФИСН през периода м. януари 2004 г. – м. юни 2017 г. 

съм водила лекции и упражнения по следните учебни дисциплини: (1) Държавно уп-

равление и администрация; (2) Местна власт и местно самоуправление; (3) Основи на 

публичната администрация; (4) Гражданско общество и неправителствен сектор.  

Самостоятелно съм разработила учебните програми, лекциите и упражненията по всяка 

от изброените учебни дисциплини – Приложение 12 от пакета с документи.  
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Преподавала съм на студенти от пет различни специалности в ОКС „Бакала-

вър“ – Макроикономика; Стопанско управление; Политология; Публична администра-

ция и Мениджмънт на туристическия бизнес. 

В преподавателската си работа се старая да поддържам високо равнище на пре-

подаване с постоянно актуализиране на темите от учебното съдържание, използване 

постиженията на информационните технологии и прилагане на съвременни методики 

на преподаване, с цел разбираемо представяне на учебния материал по посочените дис-

циплини. Факторите, които насочиха научните ми интереси към публичната админист-

рация, взаимодействието ѝ с властта, както на централно, така и на териториално ниво 

и гражданските организации, са:  

1) контактите и дискусиите ми със студенти, докторанти, колеги от ФИСН и 

други висши училища;  

2) участието ми в различни научни форуми в страната – кръгли маси, конферен-

ции, семинари;  

3) убеждението ми, че задълбочените изследвания във всички научни области се 

нуждаят от сериозни и осъзнати знания и умения.  

Научноизследователската и преподавателската ми дейност в ПУ „П. Хилендарс-

ки“ са обвързани и с участие в научноизследователски проекти с различна тематична 

насоченост. От 2008 г. участвам в различни научно-приложни проекти – като коорди-

натор и член на екипите. До момента съм била включена в 7 проекта – Приложение 5 

от пакета с  документи. 

Вземам активно участие в организацията (самостоятелно или като член на екип) 

на научни конференции, семинари и работни срещи в рамките на ФИСН. Особено вни-

мание заслужават следните три събития, които реализирахме през последните две го-

дини: 

1) Научна конференция „10 години България в ЕС – успехи и предизвикателст-

ва“, март 2017 г. 

2) Научна конференция „Балканите в променящата се среда за сигурност“, 5 

ноември 2016 г.; 

3) Първа научна конференция за студенти и докторанти „Устойчивото развитие 

– икономически, социални и политически проблеми“, 20 май 2016 г. 
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ІІ. Резюме – самопреценка на научната продукция и публикациите в специ-

ализирани научни издания, с които участвам в настоящия конкурс – чл. 65. (1), т. 

3 и т. 4 от ПРАСПУ. 

За участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по профе-

сионално направление 3.7. Администрация и управление (Публична администрация) 

представям общо 27 научни труда, от които 5 публикации (включително и автореферат) 

са представени при придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – При-

ложение 5 от пакета с документи.  

Подлежащи на рецензиране в настоящия конкурс са 22 научни труда, които не са 

представяни в процедурите за придобиване на образователната и научна степен „док-

тор“ и за заемане на академичните длъжности „асистент“, „старши асистент“ и „главен 

асистент“. Тяхната структура е следната: 

учебник  – 1 бр.; 

научни статии и студии – 11 бр.; 

научни доклади – 10 бр. 

От представените за рецензиране 22 научни труда, 12 са самостоятелни и 10 са в 

съавторство; 3 са на английски език, 3 са на руски език и 16 са на български език. 

Научните резултати са представени на общо 13 международни, национални, ре-

гионални, университетски конференции и семинари (10 в България и 3 в чужбина). 

Предмет на настоящата анотация са 11 публикации от раздел I.2.1. Научни ста-

тии и студии; 10 публикации от раздел I.2.2. Научни доклади и 1 публикация от раз-

дел I.2.3. Монографии, учебници и учебно-методически помагала, описани Прило-

жение 5 от пакета с документи.  

 

ІІ. Анотации на материалите 

Използваната тук номерация отразява поредните номера на публикациите спо-

ред списъка за участие в конкурса. 

ІІ.А. Научни статии и студии 

1. Жекова, В., Ж. Генова, Третият сектор „през погледа на местната власт и 

местната администрация (на опита на община Пловдив), Публични 

политики.bg,, Списание за добро управление  (ISSN 1314-2313), СУ „Климент 

Охридски”, година 8, брой 2, юли 2017, стр.  18 

 

1. Неправителствените организации, като съзнателни обединения на граждани, 

като структури на гражданското общество за решаване конкретни проблеми на различ-

ни целеви социални групи, акумулират ресурс и формират капацитет за съдействие на 
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местната власт и местната администрация за решаване проблеми на местната общност. 

Гражданските структури стоят по-близко до съответните социални групи в местната 

общност, познават по-добре реалните им потребности и могат да спомогнат за 

намиране на по-адекватни и по-приемливи решения. Студията е фокусирана върху 

практиките за партньорство и съвместни дейности на гражданските структури с мест-

ните власти (общински съвет/общинска администрация) на примера на град Пловдив. 

 

2. Жекова, В, Ж. Генова, „Третият сектор“ и местното самоуправление (за ре-

зултатите от едно изследване), Публични политики.bg,, списание за добро уп-

равление  (ISSN 1314-2313), СУ „Климент Охридски”, година 8, брой 1, март 

2017, стр. 74 - 103 

 

Гражданските структури стоят по-близко до съответните социални групи в 

местната общност, познават по-добре реалните им потребности и могат да спомогнат за 

намиране на по-адекватни и по-приемливи решения. Те са в състояние да дефинират 

проблем (на целева група или общност) и да привличат гражданите за участие в реша-

ването му. В гражданското общество и неговите структури има ресурс за участие в раз-

работването и осъществяването на местни политики и решаване на проблеми на мест-

ната общност, но този ресурс не се използва пълноценно и ефективно. Фокусът на сту-

дията е  да се разкрият дефицити в капацитета на гражданските структури  за взаимо-

действие с местната власт и местната администарация. Предложени са насоки (визии) 

за подобряване на взаимодействието граждански структури - местна власт. С изследва-

нето на връзките и взаимодействията между местната власт, местната администрация и 

организации в третия сектор се цели разпознаването (идентифицирането) и ранжиране-

то (приоритизирането) на основни проблеми и противоречия, както и възможности за 

решаването и преодоляването им. 

 

3. Жекова, В., Д. Пастармаджиева, Динамика на обществените нагласи в Бълга-

рия и съседните ѝ държави в контекста на увеличен миграционен натиск, 

Сборник със студии и статии, въз основа на доклади и презентации от научна 

конференция: „Балканите в променящата се среда за сигурност”, УИ „Паисий 

Хилендарски”, 2016, стр. 63 - 84 

 

В последните години, вследствие на глобалните финансови и икономически кри-

зи, както и на конфликтите в Близкия изток, Република България и съседни на нея дър-

жави, са обект на засилен миграционен натиск. Начинът, по който гражданите на разг-

лежданите държави възприемат увеличеният миграционен натиск, може да доведе до 
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промяна в техните нагласи, ценности и реакции. Последното би могло да предизвика 

политическа нестабилност ако националните политики спрямо мигрантите и очаквани-

ята на гражданите са в колизия. В този смисъл фокусът на настоящото изследване са 

нагласите на обществата спрямо мигрантите и нагласите спрямо ЕС във връзка с уве-

личения миграционен натиск. 

 

4. Жекова, В., А. Димитров, М. Русева, Възможности за прилагане на концепция-

та за устойчиво развитие, Научни трудове на „Съюз на учените – Пловдив, том 

2, ISSN 1311 – 9400, Пловдив, 2016, стр. 116 – 122 

 

За осъществяването на целите на устойчивото развитие и в последствие на анга-

жиментите, поети на международно равнище, държавите се задължават да изработят 

национални стратегии за устойчиво развитие. Фокусът на статията е върху представя-

нето на стратегически документи, имащи пряко отношение към постигането на устой-

чиво развитие в Република България. 

 

5. Zhekova, V., M. Ruseva, D. Genov, Impact of poverty on the human development in-

dex in Bulgaria (forexample of South central region), Scientific anniversary confer-

ence with international participation, Stara Zagora, 2015, pp 115 – 120 

 

В съвременния свят конкурентните предимства на страните и регионите в обще-

ство на знанието се основават преди всичко на формиращия и инкорпориран човешки 

капитал. Последният е един от ключовите елементи на националното богатство. В нас-

тоящата статия се прилага разширена концепция на националното богатство (разрабо-

тената в края на ХХ век от група експерти под ръководството на Световната банка). 

Цялостното изследване се базира на следната идея: колкото е по-образовано и здраво 

населението, формирано в резултата на развитието човешки потенциал, толкова е по-

способно да се занимава с ефективен и производителен труд, което на свой ред води до 

повишаване качеството на работната сила и в крайна сметка, това способства за пости-

гане на икономически прираст. В случая е императивно изискването към водените от 

държавата публични политики, които трябва да включват планиране и реализиране на 

цялостен комплекс от икономически, институционални и социални мерки.  

 

6. Жекова, В., Европейски практики при реализацията на публично - частното 

партньорство, Научни трудове на „Съюз на учените – Пловдив, том 1, ISSN 

1311-9400, Пловдив, 2015, стр. 37 – 42 
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В статията са проследени и анализирани добрите и лошите практики при реали-

зиране на публично-частното партньорство в рамките на Европейския съюз. Направен е 

обзорен преглед на законодателството и на съществуващите, установили се вече, прак-

тически релевантни различни форми на публично-частно партньорство на опита на раз-

лични държави в Европейския съюз.  

 

7. Жекова, В., Модел за оценка на административния риск на опита на Областна 

администрация – Пловдив, Научни трудове на „Съюз на учените – Пловдив, том 

1, ISSN 1311-9400, Пловдив, 2015, стр. 42 – 48 

 

В процеса на модернизация на публичния сектор в Република България методът 

за управление на риска е въведен трайно като ключов елемент в управлението на всяка 

публично-правна организация. В статията е разгледан процеса на управление на риска 

като част от общия управленски процес и като част от осъществяването на управленс-

ката отговорност. Подробно е анализирана Стратегията за управление на риска в облас-

тна администрация – Пловдив, която описва етапите, през които преминава процесът 

по управление на риска, използваните подходи, отговорните лица (структури) и основ-

ните изисквания към процеса. 

 

8. Жекова, В., Гражданското участие при планиране и изпълнение на политики за 

местно развитие, Научни трудове на „Съюз на учените – Пловдив, том 16, ISSN 

1311-9192, Пловдив, 2014, стр. 180 – 183 

 

Участието на гражданите и гражданските структури в процеса на формиране на 

местни политики и вземане на управленски решения е важно условие за открито и со-

циалноотговорно местно управление и самоуправление.  В статията се акцентира върху 

възможността на гражданските структури да акумулират ресурс и развиват потенциал 

за консултиране на разработването на местни политики и стратегии за включване в 

изпълнението на конкретни програми, както участие в мониторинга и оценката на тях-

ната ефективност. 

 

 

9. Zhekova, V., Comparative characteristics and trends of the financial sustainability of 

the Bulgarian third sector, Third international scientific conference „Business and re-

gional development”, 20-21 June 2013, ISSN 1313-7069, Stara Zagora, Bulgaria, 

2013, pp 247 – 252 
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Устойчивостта на третия сектор в голяма степен зависи от осигуряването на не-

обходимите средства за неговото функциониране. Фокусът на статията е върху необхо-

димостта от осигуряване на финансова самостоятелност и устойчивост на третия сек-

тор, позволяващи поддържането на ефекта от дейността му в дългосрочен план. Прос-

ледени са слабостите в осигуряването на финансова стабилност на проектите, приемст-

веност в целите, резултатите и намиране на правилни способи за разпределение на бю-

джетните средства за финансирането на гражданските организации. Представени са 

добри практики на различни европейски страни за укрепване на гражданския сектор.  

 

10. Жекова, В., Възможности за въвеждане на институцията омбудсман в Бълга-

рия, Научни трудове на ФИСН, Том № 4, ISSN 1313-227X,  Пловдив, 2006, стр. 

199 – 213 

 

През 1995 г. Центърът за социални практики реализира проект за взаимодейст-

вие и комуникации между гражданите и институциите, който установява, че съществу-

ва значително натрупване на недоверие между тях. В статията се разкрива и аргумен-

тира необходимостта от създаване на институцията Омбудсман, която да изпълнява 

ролята на посредник между гражданите и властта. Разгледани са правомощията, основ-

ните принципи и процедури в осъществяването на дейността на народния защитник, 

предложени от Центъра за изследване на демокрацията в разработения законопроект за 

въвеждане на институцията Омбудсман.   

 

11. Жекова, В., Усъвършенстване на дейсността по подбора, повишаването на 

квалификацията и развитието на служителите в администрация в България, 

Научни трудове на ФИСН, Том № 6, ISSN 1313-227X,  Пловдив, 2008, стр. 215 –

237 

 

Административната реформа в България, усъвършенстването на административ-

ните дейности и услуги за населението, подобряването на работата на администрацията 

са невъзможни без наличието на подготвени за това държавни служители. Необходими 

са активни, новаторски настроени и творчески мислещи държавни служители, които 

постоянно да подобряват своята квалификация, за да могат да поемат нови роли и пре-

дизвикателства. Фокусът на статията е проследяването на теоретико-методологичните 

основи на усъвършенстването на дейността по подбора, повишаването на квалифика-

цията и развитието на служителите в администрацията. 
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ІІ.Б. Научни доклади 

1. Жекова, В., Ж. Генова, М. Дакова, А. Дакова, Изследване мотивацията на мла-

дите хора за членство в неправителствените организации, Сборник доклади от 

научна конференция за студенти и докторанти на тема „Устойчивото развитие – 

икономически, социални и политически проблеми“, УИ „Паисий Хилендарски“, 

Пловдив, 2016 

 

Хора със съответни знания, умения и опит, с адекватни на изискванията на рабо-

тата лични качества, са важно условие за функционирането, развитието и успеха на 

всяка една организация. Капиталът на организацията е тяхна готовност и мотивация за 

участие в своевременно, качествено и ефективно изпълнение на нейните задачите, пос-

тигането на целите и реализацията на мисията. В тази връзка, особено значение придо-

биват проблеми като мотивите на хората за включване в организацията и мотивацията 

им за работа, нагласите и очакванията им за личен успех, отношението им към органи-

зационните стандарти и избора им на модел на организационно поведение, междулич-

ностните отношения, групови процеси, неформални взаимоотношения и много други. 

 В настоящото изследване е направен анализ на мотивите на младите хора да 

членуват в неправителствени организации. Регистрирана е информация, относно моти-

вацията на хора от 18 до 36 годишна възраст за членство в доброволни организации.  

 

    2.  Zhekova,V., Ruseva, M., D. Genov, Theoretical and methodological aspects of measur-

ing poverty in Bulgaria by region, International scientific conference  “Post - crisis man-

agement in Business”, ISBN 978-954-535-853-1, Sofia, 2015, pp 407 – 414 

 

Бедността е сложен социален проблем, който е от особено значение за човешко-

то общество. Конкретно в България бедността се характеризира с нови форми и 

присъщата спецификата, причинени от историята, традициите и промените в общество-

то. В условията на финансова децентрализация и засилване на ролята на местното са-

моуправление, провеждането на анализа на регионално ниво, съответстващо на адми-

нистративно-териториалните единици в страната, позволява направените изводи и пре-

поръки да се превърнат в конкретни политики за преодоляване на бедността. Разши-

ряването на обхвата на изследването е перспективно в посока изчисляване на стойно-

стите на представения индекс и за други региони  на територията на България, както и 

на други глобални индекси с цел задълбочаване на анализа чрез прилагане на систем-

ния подход.  
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3. Жекова, В., Корупцията – проблем на съвременната демокрация, Сборник доклади 

от международна научна конференция„ Пост кризисно управление на бизнеса“, ISBN 

978-954-2940-19-8, София, 2015, стр. 149 – 159 

 

Корупцията е сериозна заплаха за основните принципи и ценности на съвремен-

ното демократично общество. Постигането на положителни резултати в предотвратява-

нето на корупционните практики е гаранция за утвърждаващате се роля на гражданско-

то общество. Привеждането в действие на ефикасни правни и институционални меха-

низми за нейното ограничаване, съдействат за създаването на модерен европейски об-

лик на обществено – политическия живот. Фокусът на доклада е представянето на оп-

равомощените специализирани органи, ръководещи антикорупционния дневен ред на 

страната в рамките на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Проследена 

е антикорупционната политика, провеждана в район „Централен“, община Пловдив. 

 

4. Жекова, В., ОбщественьI заказьI – тест открьIтого и прозрачного управления, Ма-

териальI от XI Международная научно - практическая конференция, „Тенденции и пер-

спективы развития современного научного знания“, ISBN 978-5-91891-400-7, Москва, 

2014, стр. 153 – 158 

 

Подготовката и провеждането на законосъобразни процедури за възлагане на 

обществени поръчки е от ключово значение за реализацията на проекти, финансирани 

със средства от Европейския съюз или с национални средства.  

Фокусът на доклада е насочен към проследяването на провежданата политика в 

областта на обществените поръчки. За целта са разгледани нормативни актове, които 

регулират провеждането, контрола и обжалването на процедурите. В голямата си част, 

чрез тези актове са транспонирани приложимите европейски директиви, въз основа на 

които са изградени основите на националната правна рамка. 

 

5. Жекова, В., Д. Генов, Турбулентни времена: възможности за трансформиране 

на метафората като оперативно понятие при изследване на проблемите на уп-

равлението, Сборник доклади от международна научна конференция „Икономика и 

управление в турбулентна бизнес среда“, ISBN 933-954-2320-13-9, София, 2014 г., 

стр. 65 –72 

 

В доклада е направен опит за системно осмисляне на понятието „турбулентни 

времена“ (turbulent times) като оперативно в съвременното рисково общество. Неговото 

дефинирането и интерпретация са извършени в рамките на концепцията на „световното 

рисково общество“. Фокусът на доклада е върху операционализцията и разкриване  на 

http://teoretika.com/
http://teoretika.com/
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същността на метода на сценариите, който позволява нагледно да се съпоставят пос-

ледствията от различните варианти на управленските решения. 

 

6. Жекова, В., Д. Генов, Природа на иновациите и някои проблеми на иновацион-

ното управление, Сборник доклади от международна научно-практическа конфе-

ренция „Устойчиво развитие и управленски практики: България – Бавария“, ISBN 

978-954-337-236-2, Русе, 2014, стр. 66 – 77 

 

Съвременният свят преди всичко непрекъснато ни изненадва, независимо дали 

става дума за риск, обхващащ всяка сфера на всекидневието с неопределеност и слу-

чайност. Фокусът на доклада е върху изясняването на понятието иновация, проследява-

нето на елементите на иновационните стратегии. Направен е преглед и оценка на на-

личната правно-нормативна база и на институциите, които регулират дейността в об-

ластта на науката и иновациите. 

 

7. Жекова, В., Основные етапы взаимодействия „гражданские структуры – мест-

ная власт“, Сборник VII Международной научно - практической конференции „Те-

оретические и практические аспекты развития современной науки“, ISBN 978-5-

91891-271-3, Москва, 2013, стр. 334 – 338 

 

Взаимодействието между гражданите – пряко или чрез неправителствените ор-

ганизации и местните власти, има фундаментално значение за доброто управление и 

самоуправление, поради факта, че именно те са най-близо до ежедневните им проблеми 

и очаквания. Ефективното участие на гражданите в управлението, консултирането и 

партнирането при разработването на приоритетите на развитие, на програми, планове и 

стратегии, както и тяхното прозрачно изпълнение и граждански контрол, все повече се 

разглеждат, както като белег на демократичност на дадено общество, така и като клю-

чов елемент на доброто управление. В доклада се проследява взаимодействието между 

неправителствените организации и местната власт, което се разглежда като интегрална 

част от общия цикъл на формулиране, реализиране и оценка на постигнатите резултати 

от провеждането на съответната политика. 

 

8. Жекова, В., Европейские и мировые стандарты и рекомендации о гражданском 

участии и превенции коррупции в системе управления, Сборник от III Междуна-

родная научно-практическая конференция „Интеграция науки и практики как ме-

ханизъм Эфективного развития современного общества“, ISBN 978-5-91891-144-0, 

Москва, 2012, стр. 266 – 271 
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В последните години все по-силен акцент се поставя върху диалога между граж-

даните на Европа и европейските институции. Всички ключови структури на Европей-

ския съюз (ЕС) утвърждават свои механизми в тази насока, прецизират стандарти за 

взаимодействие с европейските граждани, като поставят аналогични изисквания и към 

страните-членки. Демократичните правителства полагат системни усилия за създаване 

на условия за усъвършенстване на формите на гражданско участие. На национално ни-

во в редица европейски държави действат ефективни консултативни механизми, търсят 

се нови форми, прецезират се съществуващи, крайната цел на което е гражданите да са 

във все по-добра позиция и с по-добри възможности реално да допринасят с мнение и 

отношение по вземаните от властта решения по провежданите политики и чрез личното 

си участие да подобряват живота на общността и обществото си. Осигуряването на до-

стъп на гражданите до управлението е свързано на първо място със създаване на благо-

приятна нормативна основа, която да гаранира равните права на гражданите да участ-

ват във властта. 

Фокусът на доклада е анализ на правната рамка на гражданско участие. Анали-

зирани са основополагащи международни документи, поставящи основите на граж-

данското участие. Целта е да се представят законовите разпоредби, които създават 

предпоставки за активен диалог между органите на властта и гражданите, респ. техните 

организации.  

 

9. Жекова, В., Механизми и практики за партньорство на местната власт със 

структурите на гражданското общество, Сборник доклади „Традиции и прием-

ственост“, Том № 4, ISBN 978-954-400-653-2, Кърджали, 2012, стр. 177 – 195 

 

Следвайки различни образци, през последните десет години, голяма част от бъл-

гарските общини експериментират различни форми на взаимодействие с гражданския 

сектор. Започва процес на включване в нормативната уредба на различни механизми на 

взаимодействие между гражданските организации и властта. Фокусът на доклада е вър-

ху проследяването на правната рамка за участие на гражданите и неправителствените 

организации в местното самоуправление и основните форми на общуване между граж-

даните и местната власт. 

 

10. Жекова, В., А. Димитров, Актуални проблеми на обучението по маркетинг и 

управление в ПУ „Паисий Хилендарски“, Сборник доклади от международна кон-

ференция „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в 

условията на криза“, Том № 2, ISBN 978-954-9370-71-3, Бургас, 2010, стр. 331 –339 
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В доклада се анализират и обобщават основните резултати от текущите анкетни 

проучвания на студентските мнения и предложения относно организацията и качество-

то на учебния процес в бакалавърската програма по „Маркетинг“ и специалностите от 

професионално направление „Администрация и управление“ на Факултета по иконо-

мически и социални науки (ФИСН) на ПУ „Паисий Хилендарски“. За реализацията на 

целта на изследването е приложен комплексен методически подход, основаващ се на 

системни анкетни проучвания на студентското мнение, литературен обзор, анализ и 

синтез, наблюдение и други специфични инструменти, съчетанието на които гарантира 

достоверността на резултатите. 

 

ІІ.В. Учебници и учебни пособия 

1. Жекова, В., Държавно управление и държавна администрация, Университетс-

ко издателство „Паисий Хилендарски”, ISBN 978-619-202-202-0, Пловдив, 2016 г., 

стр. 1-173 

 

Учебникът „Държавно управление и държавна администрация“ е разработен в 

помощ на студентите, обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от профе-

сионалните направления 3.7. Администация и управление и 3.3. Политически науки. 

Подходящ е за самостоятелна работа на студентите, както във Факултета по икономи-

чески и социални науки при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, така и в 

други висши училища. Той може да бъде полезен и на ръководители, експерти и други 

служители в звената на централната и териториалната администрация в България. 

Темите, които са обект на разглеждане в учебника, са структурирани на модулен 

принцип. За всяка тема са изведени ключови понятия и основни въпроси за самоподго-

товка. Направен е опит изучаваният материал да се представи в по-подходяща и по-

достъпна за усвояване от читателите форма. Учебникът разкрива и представя основните 

подходи в осъществяването на държавното управление и в дейността на публичната 

администрация в България като страна-членка на Европейския съюз. Акцентът е поста-

вен върху въпросите, свързани с развитието и нейната природа. Разкрити са основните 

модели на функциониране на публичната администрация. Особено внимание е отделе-

но на устройството, обхвата, съдържанието, структурата и функциите на публичната 

администрация. Разгледани са въпроси, свързани, както със спецификата на дейността 

на различните власти – законодателна, изпълнителна, съдебна, така и на президентската 

институция. 

 



13 

 

ІІІ. Самооценка на приносите 

Посочените приноси и тяхната самооценка са подредени съобразно тематичната 

свързаност на отделните публикации. 

1.  Преоткрит, осмислен и използван е идейно-историческият опит и социокул-

турната традиция в сдружаването на гражданите в българското общество при формира-

нето на подход за разпознаване на проблеми в съвременния граждански (трети) сектор. 

2. Предефинирана е представата за неправителствените организации от структу-

ри за мобилизиране на допълнителен ресурс (финансов, материален, човешки, времеви) 

за решаване на проблеми на специфични социални групи в местната териториална об-

щност към гражданските структури като изразител на техните интереси и партньор на 

институциите на властта в разработване и осъществяване на съответни политики и уп-

равленски решения. 

3. Разработен и предложен е подход, методи и инструментариум за разпознаване 

на добри практики и проблеми във взаимодействието между неправителствените орга-

низации и институциите на местната власт. 

4. Представени и анализирани са оправомощените специализирани органи, ръ-

ководещи антикорупционния дневен ред на страната в рамките на законодателната, 

изпълнителната и съдебната власт.  

5. Представени са основните подходи в осъществяването на държавното управ-

ление и в дейността на публичната администрация в България като страна-членка на 

Европейския съюз.  

6. Аргументирани са  идеи и са предложени насоки за въвличане на местната 

общност в решаването на местните проблеми. 

7. Изведени са препоръки за регламентиране на основополагащи обществени 

отношения с цел институционализирането им като трайна публична политика. 

8. Разработена и представена е система от индикатори и индекси, които позво-

ляват да бъдат анализирани връзките, зависимостите и влиянията между нивото на бед-

ност и степента на благосъстояние в регионите за планиране, областите, общините и 

населените места. 

9. Разработен е учебник за студентите от Факултета по икономически и социал-

ни науки при ПУ „Паисий Хилендарски“, изготвен в съответствие с учебните програми 

на изучаваните дисциплини. 

10. Използвани са съвременни методи за преподаване, разкриващи възможност 

изучаваният материал да се представи в по-подходяща и по-достъпна  за усвояване 
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форма. Идеята е да се постигне не само по-качествено усвояване на теоретичните зна-

ния, но и да се повишат практическите умения и компетентности. 

 

 

 

14.07.2017 г.                                              

 гр. Пловдив                                                                                

 

 


