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СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. д-р. Горан Владимиров Стойковски 

член на Научното жури, формирано със заповед  № Р33- 4368/ 

08.09.2017г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

 
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).  

 
1. Общо представяне на получените материали  
 
Със заповед № Р33- 4368/ 08.09.2017г. 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 Държавен вестник, бр. 46 от 09.06.2017 г. и в интернет-

страницата на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, за нуждите на 
Факултета по Икономически и социални науки, като единствен кандидат участва гл. ас. 
д-р. Веселина Тонева Жекова. 
  

Представеният от д-р. Жекова комплект материали е в пълно съответствие с 
„Правилника за развитие на академичният състав на ПУ“. 

 
Като кандидат за участие в конкурс за академичната длъжност „доцент“, в 

катедра „Управление и количествени методи в икономиката“, д-р Веселина Тонева 
Жекова е спазила в пълен обем допълнителните изисквания за заемане на 
академична длъжност „доцент“, приети с решение на ФС на ФИСН с протокол № 57 
от 26.06.2010 г. 

 
2. Кратки биографични данни за кандидата 
 
гл. ас. д-р. Веселина Жекова завършва специалност „Публична администрация“ 

през 2002 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“. д-р. Жекова е магистър по специалност 
„Публична администрация“ – специалист по „Политикa и стратегии в публичната 
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администрация“. От юли 2010 г. до м. юли 2013 г. е докторант в катедра 
„Администрация и управление“ към факултет „Международна икономика и 
администрация“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ където 
успешно защитава дисертацията си на тема: „Граждански структури и местна власт 
– практики и проблеми във взаимодействието“. Веселина Жекова притежава научна 
и образователна степен „доктор“ по Организация и управление извън сферата на 
материалното производство, с диплома № НС – 37, издадена на 24.02.2014 от 
факултет „Международна икономика и администрация“ на Варненски свободен 
университет „Черноризец Храбър“.  

 
От 2002 г. до днес д-р. Веселина Жекова посветено и успешно е извървяла 

вътрешната академична йерахична стълбица заемайки полседователно длъжностите:  
гл. експерт; асистент; ст. асистент и гл. асистент. Понастоящем д-р. Жекова работи във 
ФИСН, на основен трудов договор, като преподавател на катедра „Политически науки“. 
В този контекст, от общият й петнадесетгодишен трудов стаж, 14 години и 3 месеца е 
педагогически. 

 
3. Обща характеристика на дейността на кандидата  
 
● Оценка на учебно-педагогическата дейност и подготовка на кандидата. 
 
Постепенното придвижване по академичният йерархичен път и солидният 

педагогически стаж, всъщност илюстрират процеса на възходящ научен растеж, 
успешно осъществен от кандидата д-р. Жекова. 

 
Придобитият в този процес солиден практичен опит придонася за качеството 

на работата й като преподавател.  
 
Прави впечатление, че д-р. Жекова е преподавала и понастоящем преподава в 

Пловдивския университет на студенти от пет различни специалности, всяка от които 
изисква от преподавателя представяне на солидни научни знания. д-р. Жекова 
преподава в пет различни специалности в ОКС „Бакалавър“: Макроикономика; 
Стопанско управление; Политология; Публична администрация и Мениджмънт на 
туристическия бизнес. 

 
В работа със студенти д-р. Жекова прилага интерактивен подход: активна 

двустранна комуникация с цел разбираемо представяне на учебния материал по 
посочените дисциплини. Учебно-педагогическата дейност на д-р. Жекова се 
характеризира с постоянно актуализиране на темите от учебното съдържание, 
използване на информационните технологии и прилагане на съвременни методики на 
преподаване. В този смисъл кандидатът д-р. Жекова се ползва с безспорен авторитет 
сред своите студенти. 
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Научноизследователската и преподавателската дейност в ПУ „П. Хилендарски“ 
е свързана и с нейно активно и дейно участие в научноизследователски проекти. От 
2008 г. тя е участвала в различни (седем) научно-приложни проекти – като координатор 
и член на екипите. 

 
● Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата. 
 
За участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ д-р. 

Веселина Жекова участва със солидни научни трудове – 27, от които 22 научни труда 
не са представяни в процедурите за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор“ и за заемане на академичните длъжности „асистент“, „старши асистент“ и 
„главен асистент“. 

 
Структурата на представените за рецензиране научни трудове (на български 

език, на английски и  руски език) е следната: 
 

учебник  – 1 бр.; 

научни статии и студии – 11 бр.; 

научни доклади – 10 бр. 

Представените за рецензиране публикации са научни трудове от областта на 
Администрация и управление, и тясно свързани с Публична администрация. 
Представената от д-р Жекова научна продукция съвпада с профила на обявения 
конкурс за доцент по Администрация и управление (Публична администрация). 

 
Особено важно е че, представената научна продукция е пряко свързана със 

значителна част от преподавателската дейност на кандидата. 
 
 
● Приноси (научни, научно-приложни, приложни) 
 

В научното си творчество д-р. Жекова специално анализира един много важен 
(и същевременно недостатъчно изследван у нас) аспект на все още узряващата 
българска демокрация, а именно: взаимодействието на гражданското общество и 
институциите на местна власт в контекст на идейно-историческият опит и 
социокултурната традиция на българите и бълграската държава като цяло. 

 
Една консолидирана и добре работеща демокрация е немислима без добро 

управление основано на адекватни политики и управленски решения в полза на 
обществото. Днес т. нар. good governance т.е. „доброто управление“ (и на руски: 
Эффективное управление, хорошее управление) представлява една централна 
проблематика за която политическата наука интензивно търси решения, тъй като 
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доброто управление – освен че е трудно достижим идеал – е и самата същност на 
демокрацията. Следователно, доброто управление започва, неговото начало и 
основа се намират именно във взимоотношенията и взаимовръзката между 
структурите на гражданското общетво и институциите на местната власт. 

 
Според мен предложената творческа продукция има приносен характер понеже: 
 
Първо, систематизиран е подход за изучаване на неправителствените 

организации в свойтвото им на граждански структури – изразители на граждански 
интереси и партньори на институциите на властта в процеса на разработване и 
осъществяване на съответни политики и управленски решения; 

 
Второ, систематзирани са и предложени методи и инструментариум за 

разпознаване на добри практики и проблеми във взаимодействието между 
неправителствените организации и институциите на местната власт; 

 
Трето, предложени са конкретни идеи и насоки за въвличане на местната 

общност в решаването на местните проблеми;  
 
Четвърто, систематизирани са и предложени основни подходи в 

осъществяването на държавното управление и в дейността на публичната 
администрация в България като страна-членка на Европейския съюз. 

  
Не по-малко важно е че, научните резултати до които е достигнала д-р. Жекова 

са представени на общо 13 международни, национални, регионални, университетски 
конференции и семинари (10 в България и 3 в чужбина). 

 
 
4. Оценка на личния принос на кандидата  
 

Предложените научни публикации върху които д-р. Жекова е работила усърдно, 
съвестно и посветено са несъмнено нейно дело и представляват нейн оригинален 
принос към развитието на позитивната наука. 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Представените от гл. ас. д-р. Веселина Жекова документи, публикации и други 

материали, отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав 
в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния 
Правилник за развитие на академичният състав на ПУ „Паисий Хилендарски“. 
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 Кандидатът в конкурса д-р. Жекова е представила достатъчен брой научни 
трудове в които има оригинални научни и научно-приложни приноси. Теоретичните 
разработки са убедителни, добре аргументирани и солидно защитени. Представената 
научна продукция има практическа приложимост и е свързана със значителна част от 
преподавателската дейност на кандидата.  

 
Веселина Жекова успешно извървява вътрешната академична йерахична 

стълбица и целия йерархичен път от главен експерт, до доцент като нейното 
възходящо научно развитие и кариерно израстване е безспорно. 

 
Научната квалификация и преподавателската способност на д-р. Жекова са 

убедителни и неоспорими. 
 
Веселина Жекова притежава изключително чувство за работа в екип, чувство 

за тактичност, толерантност, солидарност, състрадателност и отзивчивост. В работа 
по общи проекти на колектива тя се изявява като лоялен партньор, консенсусна, 
инициативна, креативна и посветена личност стремяща се към постигане на общо 
съгласие. Нейният авторитет сред колегите е безупречен. 

 
Смятам че в настоящия конкурс участва един напълно квалифициран кандидат 

изпълняващ всички поставени критерии за заемане на академичната длъжност 
„доцент“ по Администрация и управление (Публична администрация). 

 
Въз основа на до тук казаното, давам своята положителна оценка и 

препоръчвам на уважаемите колеги от Научното жури да изготви доклад-
предложение до Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки 
за избор 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, 3.7. Администрация и управление (Публична 
администрация). 

 
 
30.09.2017 г.                                                      изготвил становището: 
                                                                        доц. д-р. Горан Стойковски 


