
1 
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

ОТ: д-р Лъчезар Стоянов Стоянов, доцент в Нов българска университет, 

София 

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). 

 

Това становище е изготвено на основание заповед № Р33-4368 / 

08.09.2017 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски", с която  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. 

За участие в  конкурса, обявен в ДВ, бр. 46 от 09. 06. 2017 г. и в 

интернет-страницата на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

единствен кандидат е гл. ас. д-р Веселина Тонева Жекова. 

1. Общо представяне на получените материали, кандидата и 

съответствието им с процедурата 

Кандидатът гл. ас. д-р Веселина Жекова е представила комплект от 

административни документи, с които напълно покрива изискванията на 
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Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския 

университет за участие в конкурса. 

Д-р гл. ас. Весела Жекова е представила 27 свои научни разработки, 

но в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на 

Пловдивския университет се приемат  за рецензиране 22 научни труда, 

които не са представяни в процедурите за придобиване на ОНС „доктор“, и 

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

„главен асистент“.  Рецензираните научни трудове имат следната 

структура:   

 учебник – 1; 

 научни статии и студии – 11  

 научни доклади – 10  

Общият обем на представената научна продукция е 426 страници, от 

които 371 са авторов текст на кандидата. От научните трудове 19 са 

публикувани в България, а 3 в чужбина от  авторитетни издателства и в 

сериозни научни издания. 

Кандидатът Веселина Жекова придобива образователно-

квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалността 

Публична администрация съответно във Варненския свободен университет 

„Черноризец храбър“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  

От 2004 до 2006 г. 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“. 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“.  

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

„Черноризец Храбър”, Факултет „Международна икономика и 
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администрация“, Катедра „Администрация и управление“. Защитава 

успешно докторска дисертация на тема „Граждански структури и местна 

власт – практики и проблеми във взаимодействието“. 

От 2015 г. и понастоящем е научен секретар на катедра „Политически 

науки“, ФИСН, ПУ „Паисий Хилендарски“.  

Следователно по своето образование, област на научни интереси и 

професионална квалификация и реализация д-р Веселка Жекова безспорна 

отговаря на критериите на обявеното с конкурса място за заемане на 

академичната длъжност „доцент“  в професионлното направление 

Администрация и управление (Публична администрация). 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата  

Оценка на учебно-педагогическа дейност и подготовка на кандидата.   

От приложените документи и справка в сайта на ФИСН на ПУ 

„Паисий Хилендарски“ се вижда, че в момента гл. ас. д-р Веселина Жекова 

е подготвила и самостоятелно води лекции и упражнения по следните 

четири учебни дисциплини: Държавно управление и администрация, 

Местна власт и местно самоуправление, Основи на публичната 

администрация, Гражданско общество и неправителствен сектор. Трябва да 

се отбележи, че те се преподават на студенти от пет различни бакалавърски 

специалности в Пловдивския университет – Макроикономика, Стопански 

управление, Мениджмънт на туристическия бизнес и Публична 

администрация. За всяка  учебните дисциплини е приложена учебна 

програма, която не само да подпомогне овладяването на конкретния 

материал, но и чрез посочване на специализирана литература да даде 

възможност на студентите за самостоятелно по-задълбочено навлизане в 

материята. Несъмнено висока оценка за преподаветелската квалификация 

на гл. ас. д-р Веселина Жекова е показаното умение да адаптира 
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преподаваната материя спрямо специфичните изисквания за представянето 

на научните знания в различните бакалавърски програми.  

Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата. 

Както вече отбелязах в конкурса гл. ас. д-р Веселина Жекова участва  

с 22 заглавия научна продукция с обем 371 страници авторов текст. 

Учебникът „Държавно управление и държавна администрация”, 

Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016 и обем 

от 173 страници. От представените 11 студии и статии пет са написани в  

съавторство. Искам до отбележа, че две от тях са публикуване  на 

английски език. От публикуваните десет научни доклада шест са 

разработени  в съавторство.  От тях един е публикуван на английски, и три 

на руски език. 

Основният хабилитационен труд с който гл. ас. д-р Веселина Жекова 

участва в конкурса е учебника „Държавно управление и държавна 

администрация”. Само по себе си заслужава поздравление усилието на 

всеки преподавател са издаде учебник за своите студенти по  основните 

предмети, които преподава. Несъмнено той има своите достоинства. 

Първото от тях е, че тази сложна материя е представена по един логичен и 

ясен начин и е поднесена разбираемо и четивно. Второто е, че курсът е 

напълно съобразен с модерните тенденции на преподаване. Целият 

материал е организиран в три модула представящи най-важните 

характеристики на връзката между държавно управление, държавна 

администрация и връзката им с обществото. Вътре в модулите материята е 

представена в логично обвързани теми, всяка от които от своя страна е 

доразвита и обяснена в рамките на отделни лекционни единици. Както 

всеки добре направен и модерен учебник всяка тема завършва с поредица 

от контролни въпроси, което да подпомогне и насочва самоподготовката на 

студентите. Накрая е приложена подходяща библиография и списък на най-

важните източници за по-задълбочено вникване и разбиране на материята. 
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Към учебника могат да се отправят две сериозни забележки. Първата 

е, че нито в текста, нито в посочените в библиографията източници не е 

споменат и не се коментира Законът за администрацията от 5.11.1998 г., на 

основата на който се изгради, структурира и принципите на основата на 

които функционира сегашната българска администрация. Втората, а мисля 

че тя е и по-важна е, че в учебника никъде не става дума за въвеждането на 

електронното управление, за което има специален български закон, а и са 

насочени усилията и не малко ресурси във всички държави на Европейския 

съюз. Очевидно тези два пропуска трябва да бъдат коригирани в бъдещата 

преработка и издаване на учебника. 

Съдържателният анализ на рецензираните 11 студии и статии ясно 

показват доминиращите научни интереси на гл. ас. д-р В. Жекова. 

Основният фокус в нейните научни дирения са проблемите на местната 

администрация в България. В тази област са и  нейните най-сериозни 

научни постижения. Особено новаторски, а и приносни са 

взаимоотношенията на така наречения „трети сектор“ с местната власт и 

администрация и неговата роля на изразител на местни интереси и 

коректив на местни политики. Представените 10 доклада ми дават сериозно 

основание да изтъкна една друга и изключително ползотворна страна в 

научните дирения на д-р Жекова – интересът й към актуални и 

дискусионни проблеми. Самият факт, че 4 от тях са публикувани на чужди 

езици и в чужди научни издания са несъмнен атестат за техните научни 

достоинства. 

Макар и да не са пряк обект за оценка в настоящия конкурс, фактът че 

д-р В. Жекова е привлечена за участие в 7 изследователски проекта 

несъмнено говори за нейната научна компетентност и авторитет сред 

академичните и обществени среди. 

Накрая, като своеобразно обобщение искам да изтъкна, че гл. ас. д-р 

В. Жекова притежава не толкова често срещаната нагласа и умение да 

съчетава чисто теоретични постановки с практически насочени 
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изследвания, които тя хармонично и органично вплита в своята 

преподавателска дейност. 

 

3. Самооценка на личните приноси на кандидата 

Смятам,че посочените от че гл. ас. д-р В. Жекова  в 10 пункта приноси 

вярно и реалистично отразяват постиженията ѝ. 

Намирам, че гл. ас. д-р В. Жекова с право акцентира на своите 

несъмнени приноси в областта на взаимоотношенията на „третия сектор“ с 

останалите органи на власт и управление и особено с тези на местно ниво. 

Правомерно тя изтъква като свой принос откриването и осмислянето на 

българската традиция и предефинираната представа за НПО от структури 

за мобилизиране на допълнителен ресурс в такива, които са изразител на 

общностни интереси и участието им в разработване на местни политики и 

решения. 

Коректно е изтъкнат приносът ѝ за предложеният от нея подход, 

метод и интрументариум за разпознаване на добри практики, както и за 

откриване на проблеми в взаимодействието между НПО и местните 

властови институции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

Жекова напълно  отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за прилагането му 

и съответния Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“. Кандидатът в 

конкурса е представил достатъчни като количество и значими като 

качество научни трудове, разработени след присъждането на ОНС 

„доктор”.  
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 На основание анализ на представените в конкурса материали и 

научни трудове, на съдържащи се в тях научни, научно-приложни и 

приложни приноси, както и несъмнената   преподавателската квалификация  

на кандидата, аз убедено давам своята положителна оценка и да 

препоръчам на 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 Пловдивдския университет „П. Хилендарски“ по област на 

висше образование 3. Социални стопански и правни науки, професионално 

направление 3.7 Администрация и управление (Публична администрация)     

 

18.10.2017                                                       Изготвил рецензията: 

                                                                                 (доц. д-р Лъчезар Стоянов) 

   

   

 

 


