
СТАНОВИЩЕ 

 

от д-р Желка Недкова Генова – професор по Администрация и управление  

(Социално управление) 

относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност доцент в Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“ 

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

професионално направление 3.7. Администрация и управление 

(Публична администрация) 

 

        Това становище е подготвено на основание на Заповед №Р33 – 

4368/08.09.2017 Г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов, с която съм определена за 

член на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академичната длъжност доцент в област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3. 

Администрация и управление (Публична администрация), обявен в 

Държавен вестник, брой 46/09.06.2017 г. и в интернет-страницата на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ . 

 1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

        За участие в обявения конкурс е представил  документи един 

кандидат - доктор Веселина Тонева Жекова, главен асистент в Катедра 

Политически науки при Факултета по икономически и социални науки на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

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

съответствие с изискванията на Правилника за развитие на академичния 

състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и включва 

следните документи: 

o Молба за допускане до участие в обявения в Държавен вестник, 

бр.46/09.06.2017 г. конкурс за заемане на академичната длъжност 

доцент в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление (Публична администрация). 



o Професионална автобиография (CV).  

o Диплома за висше образование, образователно-квалификационна 

степен Магистър по Публична администрация, специализация 

Политика и стратегии в публичната администрация. 

o Диплома за образователна и научна степен доктор по научна 

специалност Организация и управление извън сферата на 

материалното производство. 

o Списък на научните трудове. 

o Справка съгласно чл.65 (3) от Правилника за развитие на 

академичния състав на Пловдивския универитет за спазване на 

изискванията за развитие на академичния състав на Факултета по 

икономически и социални науки в професионалното направление по 

администрация и управление. 

o Анотация на материалите за участие в конкурса съгласно 

изискванията на чл.65 от Правилника за развитие на академичния 

състав на Пловдивския университет. 

o Декларация за оригиналност и достоверност. 

o Препис-извлечение от Протокол № 96/26.09.2016 г. на заседание на 

Катедрения съвет на Катедра Управление и количествени методи в 

икономиката. 

o Препис-извлечение от Протокол № 113/10.04.2017 г. на заседание на 

Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки. 

o Препис-извлечение от Протокол № 18/24.04.2017 г. на заседание на 

Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“. 

o Копие от Държавен вестник, бр.46/09.06.2017 г. 

o Удостоверение за трудов стаж на кандидата в конкурса. 

o Справка за учебната работа на кандидата в конкурса. 

o Научни трудове на кандидата в конкурса.  

          Д-р Веселина Жекова е придобила образователно-квалификационна 

степен бакалавър  по специалност Публична администрация във Факултет 

Административни и политически науки на Варненския свободен 

университет „Черноризец храбър“ (1999); образователно-

квалификационна степен магистър по специалност Публична 

администрация – специализация Политика и стратегии в публичната 

администрация във Факултета по икономически и социални науки на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“(2002). Завършва 



обучението си в докторска програма на Катедра Администрация и 

управление при факултета Международна икономика и администрация 

на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ с успешно 

защитен докторат на тема Граждански структури и местна власт – 

практики и проблеми във взаимодействието  с придобита през 2013 г. 

образователна и научна степен доктор по професионално направление  

Администрация и управление (Организация и управление извън сферата 

на материалното производство). 

         Професионалната реализация на д-р Веселина Жекова е свързана с 

Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“. От 2002 г. работи във Факултета като 

заема последователно длъжностите: главен експерт; асистент; старши 

асистент; главен асистент.   

          Професионалната подготовка и специализация, научната 

квалификация и академичният  опит на д-р Жекова са безусловно и 

безспорно  в съответствие с профила на обявения конкурс за заемане 

на академичната длъжност доцент в професионалнто направление 

Администрация и управление (Публична администрация). 

Обща характеристика на дейността на кандидата 

Оценка на учебно-педагогическата дейност  

  

Гл.ас. д-р Веселина Жекова води самостоятелно лекции и 

упражнения по учебните дисциплини: Държавно управление и 

администрация; Местна власт и местно самоуправление; Основи на 

публичната администрация; Гражданско общество и неправителствен 

сектор в пет бакалавърски специалности – Макроикономика; Стопанско 

управление; Мениджмънт на туристическия бизнес; Политология и 

Публична администрация.   За всяка от преподаваните учебни 

дисциплини е приложена професионално разработена учебна програма, 

която не само ориентира тематично студентите, но подпомага 

самостоятелната  подготовка с насочването им към авторитетни научни 

изследвания и литературни източници.  В преподавателската си работа 

акцентира на високо теоретично равнище на учебното съдържание и 

регулярно актуализиране на представяните теми, на диалогичност и 

прилагане на съвременни методи и форми на организация на работата със 

студентите. 



        През тези петнадесет години д-р Жекова се разви и утвърди като 

професионално подготвен, уважаван и авторитетен университетски 

преподавател.  

Оценка на научната и научно-приложната дейност  

 

Кандидатът - главен асистент, доктор Веселина Тонева Жекова 

се представя в конкурса с двадесет и две научни публикации, с които 

(съгласно чл.65 (2) от Правилника за развитие на академичния състав на 

Пловдивския университет) не е участвала в процедурата за придобиване 

на образователната и научна степен доктор, както и в конкурса за заемане 

на академичната длъжност главен асистент, а именно:  

o Един учебник. 

o Единадесет научни статии и студии. 

o Десет научни доклади. 

Дванадесет от представените за участие в конкурса публикации са 

самостоятелни и десет съавторски; шестнадесет научни публикации са на 

български език, три  на английски език и  три  на руски език. 

       Учебникът Държавно управление и държавна администрация е 

предназначен за обучение на студенти в професионалните направления 

политически науки, администрация и управление. Представени са 

основни подходи в структурирането и функционирането на институциите в 

системата на държавното управление, както и основни модели на 

конструиране и  функциониране на публичната администрация. С този 

труд се подпомага подготовката на студентите по проблеми в областта на 

публичния мениджмънт и предлагат подходящи форми за организация на 

самостоятелната им работа. 

        Представените за участие в конкурса единадесет научни статии и 

студии очертават кръга на научните интереси на кандидата в конкурса.  

Фокусът в авторовите търсения, според мен, е предимно в проблеми на 

местната администрация: Модел за оценка на административния риск на 

опита на областната администрация – Пловдив, Научни трудове на „Съюз 

на учените – Пловдив“, том I,ISSN 1311 – 9400, Пловдив,2015; Гражданско 

участие при планиране и изпълнение на политики за местно развитие, 

Научни трудове на „Съюз на учените –Пловдив“, том 16, ISSN 1311 – 9192, 



Пловдив, 2014; Усъвършенстване на дейността по подбора, 

повишаването на квалификацията и развитието на служителите в 

администрацията в България, Научни трудове наФИСН, Том № 6, ISSN 

1313 -227X, Пловдив, 2008; „Третият сектор“ и местното самоуправение 

(за резултатите от едно изследване), Публични политики.bg,, списание за 

добро управление (ISSN1314 - 2313), СУ „Климент Охридски“, година 8, 

брой 1,2017; „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 2,2017.  В тези научни публикации намира израз 

прилагания изследователски подход на автора – търсене на прагматични 

решения въз основа на изследване на опита на местната власт и местната 

администрация в разработването и реализацията на местни политики. 

          Д-р Веселина Жекова демонстрира обоснован научен интерес към 

актуални проблеми на държавното и местното управление и в 

представените на научни форуми научни доклади. В представените на 

научни форуми и публикувани в изданията им научни доклади 

(Корупцията – проблем на съвременната демокрация. Сборник доклади 

от международна научна конференция,,Пост кризисно управление на 

бизнеса“, ISBN 978-954-2940-19-8, София,2015; Общественые заказы – тест 

открытого и прозрачного управления. Материалы от XI Международная 

научно-практическая конференция.“Тенденции и перспективы развития 

современного научного знания“, ISBN 978-5-91891-400-7, Москва, 2014; 

Европейские и мировые стандарты и рекомендации о гражданском 

участии и превенции корупции в системе управления. Сборник  III 

Международная научно-практическая конференция „Интеграция науки и 

практики как механизм эфективного развития современного общества“, 

ISBN 978-5-91891-144-0.Москва, 2012; Механизми и практики за 

партньорство на местната власт със структурите на гражданското 

общество. Сборник доклади „Традиции и приемственост“, Том №4, ISBN 

978-954-400-653-2, Кърджали,2012) са поставени на вниманието на 

колегията и обществеността болезнено чувствителни за обществото ни 

проблеми като: необходимостта от разработването и прилагането на 

ефикасни правни и институционални механизми за противодействие и 

ограничаване на корупцията в публичната администрация; подготовката 

и провеждането на законосъобразни процедури за възлагането на 

обществени поръчки с оглед на неутрализирането на корупционния 



потенциал и на корупционните практики при използването на обществен 

ресурс; необходимостта от ефективно участие на структурите на 

гражданското общество в разработването и реализацията на местни 

политики и др. 

          Кандидатът в конкурса д-р Жекова е представила и данни за 

изследователската и публикационната си дейност, „преди участието си в 

конкурса за доцент“ – автореферат на защитен докторат и пет научни 

публикации (доклади, студии и статии). 

           Д-р Жекова има опит и изградена експертиза и от участие в 

осъществяването на  седем научно-изследователски и научно-приложни 

университетски и национални  проекта. 

         В изследователската и публикационната си дейност  д-р Жекова,   

демонстрира задълбочени, последователни и трайни научни интереси 

в областта на публичната администрация, местното управление и 

самоуправление, с изразена изследователска чувствителност към 

актуални проблеми на съвременното ни общество и 

териториалните общности. Научните й изследвания и публикаците й   

са тясно свързани с преподаваните от нея учебни дисциплини и това е 

важна предпоставка за качеството на преподавателската й 

дейност.  

       Самооценка на приносите 

      Намирам авторовата самооценка на приносите за реалистична и 

коректна, като отдавам особено значение на разработения и предложен 

подход (методи и инструменти) за идентификация на добри практики и 

разпознаване на проблеми във взаимодействието между структурите на 

гражданското общество и институците на местната власт; на 

разработените насоки за въвличане на местната общност в решаването на 

местни проблеми и институционализирането на тези взаимодействия и 

отношения в трайна публична политика. 

     Бележки и препоръки 

      Д-р Жекова защитава успешно уменията си да разпознава актуални за 

времето, в което живеем, изследователски проблеми, да ги изследва във 

сложни, понякога противоречиви реални обществени условия, да предлага 

насоки за прагматичното им решаване. Творческият й потенциал и научно-

организационният й и изследователски опит са добра предпоставка за 



едно комплексно монографично изследване на местната власт, местната 

администрация и местното самоуправление в по-нататъшното развитие 

на академичната й кариера. 

        Заключение 

        Документите и материалите, представени от гл.ас. д-р Веселина 

Тонева Жекова отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за неговото 

приложение и на Правилника на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“. Кандидатът в конкурса е представил достатъчно научни 

трудове, публикувани след защитата на дисертационния си труд и 

придобиване на образователната и научна степен доктор. В научните 

публикации на кандидата са представени идеи и виждания по актуални за 

администрацията и управлението проблеми.  Резултатите от научните 

изследвания на кандидата са докладвани на редица научни форуми – 

университетски, регионални, национални, национални с международно 

участие и международни.  

      Постигнатите от д-р Жекова резултати в учебната и научно-

изследователска дейност напълно съответстват на специфичните 

изисквания на Факултета по икономически и социални науки, приети във 

връзка с Правилника на Пловдивския университет за приложение на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България. 

      Запознаването с представените в конкурса материали и научни трудове 

и съдържащите се в тях научни и научно-приложни приноси ми дава 

необходимите основания за положителна оценка на представянето на 

кандидата в конкурса  и за препоръката ми към Научното жури да изготви 

доклад-предложение до Факултетния съвет на Факултета по икономически 

и социални науки за избор на д-р Веселина Тонева Жекова на 

академичната длъжност доцент в Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“ по професионално направление 3.7. Администрация и 

управление (Публична администрация). 

 

07.10.2917 г.                                                          Изготвил становището 

.................  

                                                                                  Проф. д-р Ж.Генова   


