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СТАНОВИЩЕ 

от д-р Драгомир Любомиров Генов 

доцент във Факултет по икономически и социални науки – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“ 

 

на 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  

научната специалност: Публична администрация 

 

В конкурса за „доцент”, обявен в Държавен вестник, бр. 46 от 09.06.2017 г. и в интер-

нет-страница на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за нуждите на катедра 

„Управление и количествени методи в икономиката“ към факултет Икономически и социални 

науки, като кандидат участва гл. ас. д-р Веселина Тонева Жекова от университет „Паисий 

Хилендарски“ гр. Пловдив. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

А. Общо представяне на получените материали 

Предмет: 

Със заповед № P33-4368 от 08.09.2017г. на Ректора на Пловдивския университет „Паи-

сий Хилендарски" (ПУ) съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в ПУ по област на висше образование 3. Социални, сто-

пански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление 

(Публична администрация), обявен за нуждите на катедра „Управление и количествени 

методи в икономиката” към Факултета по икономически и социални науки. 

За участие в обявения конкурс е подал документи един кандидат: гл. ас. д-р Веселина 

Тонева Жекова, ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Представеният от д-р Жекова комплект материали на хартиен носител е в съответствие с 

Правилника за развитие на академичния състав на ПУ, и включва следните документи: 
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 Молба за допускане до участие в конкурс 

 Европейски формат на автобиография 

 Декларация за оригиналност и достоверност 

 Преписи от протоколи от КС, ФС, АС във връзка с конкурса 

 Държавен вестник с обявата на конкурса (копие) 

 Удостоверение за трудов стаж 

 Документи за учебна работа 

 Документи за научноизследователска дейност 

 Документи, съобразно специфичните изисквания на факултета по Икономически и со-

циални науки 

Кандидатът е приложил общо 27 научни труда, 3 студии 1 монография, 1 учебници и учебни 

пособия и списък на 7 научноизследователски разработки. Приемат се за рецензиране 22 на-

учни труда и 7 научноизследователски проекти. Разпределението на научните трудове по 

съответни рубрики, в страната и в чужбина, е както следва: 

 Студии – 3 бр. (в България); 

 Монография – 1бр (в България); 

 Статии – 8 бр. (в България); 

 Научни доклади – 10 бр. (в България – 7, Русия – 3); 

 Учебник – 1 бр. (в България). 

2. Кратки биографични данни на кандидата 

Кандидатът д-р Жекова е бакалавър по Публична администрация (1994 – 1999 г.),  Ма-

гистър по специалност „Публична администрация“, специализация „Политики и стратегии в 

публичната администрация (2000 – 2002 г.) и доктор по 3.7. Администрация и управление 

(Организация и управление извън сферата на материалното производство) (2013 г.). 

Дисертация на тема „ Граждански структури и местна власт – практики и проблеми във 

взаимодействието“. 
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Преподавателската ѝ дейност започва през 2000 г., когато е назначена за хоноруван 

асистент към катедра „Теория и история на икономическите и политическите системи“, към 

Факултета по икономически и социални науки. Последователно заема длъжностите – главен 

експерт (2002 – 2004 г.), асистент (2004 – 2006 г.), старши асистент (2006 – 2011 г.) и главен 

асистент от 2011 г. до днес. От 2016 г. е научен секретар на катедра „Политически науки“. 

Професионалния опит на д-р Жекова е свързан с Факултета по икономически и социални 

науки. Тя води учебни курсове, които са пряко ориентирани в научното направление на кон-

курса, за който кандидатства. Конкретно става дума за: 

1. Държавно управление и администрация: специалност „Политология“, „Публична 

администрация”, „Стопанско управление”, „Мениджмънт на туристическия бизнес”. 

2. Местна власт и местно самоуправление: специалност „Политология“, „Публична 

администрация”, „Макроикономика”. 

3. Основи на публичната администрация: специалност „Публична администрация”, 

„Макроикономика”. 

4. Гражданско общество и неправителствен сектор: специалност „Публична адми-

нистрация”, „Политология”. 

Посочените до тук факти позволяват да се направи извода, че д-р Жекова има натрупан 

значителен преподавателски, научен и професионален опит в областта на публичната адми-

нистрация. 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

При оценка на учебно-педагогическа дейност и подготовка на кандидата мога да посоча 

следното. Доктор Жекова е разработила четири учебни курса, които представя на пет специ-

алности – Политология, Публична администрация, Стопанско управление, Макроикономика и 

Мениджмънт на туристическия бизнес (редовна и задочна форма на обучение). Паралелно с 

това има планирани два учебни курса с магистри. До този момент не е ръководила с докто-

ранти, защото специалността „Публична администрация” е разкрита във факултета преди 3 

години. 

За целите на своята учебно - педагогическа дейност самостоятелно е разработила 

учебник: Държавно управление и държавна администрация, Университетско издателство 

„Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016 г., ISBN 978-619-202-202-0, стр. 178 
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Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата 

От представените материали е видно, че в съответствие със законовите изисквания на 

рецензиране подлежат 22 научни труда. Последните не са представяни за рецензиране, при 

протичане на процедурите за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за 

заемане на академичните длъжности „асистент“, „старши асистент“ и „главен асистент“. 

Те могат да бъдат класифицирани, както следва: 

 учебник – 1 бр.; 

 научни статии и студии – 11 бр.; 

 научни доклади – 10 бр. 

От гледна точка на авторството, те могат да бъдат категоризирани, както следва: 

 самостоятелни – 12 бр.; 

 в съавторство – 10 бр. 

Същите са публикувани на три езика: 

 английски – 3; 

 руски – 3; 

 български – 16. 

Научните резултати са представени на общо 13 международни, национални, регионални, 

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

Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания 

На първо място искам да представя своето становище относно учебник „Държавно уп-

равление и държавна администрация“. По своята характеристика той е хабилитационния труд 

на д-р Жекова. Ориентиран е към студентите, обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Ма-

гистър“ от професионалните направления 3.7. Администрация и управление и 3.3. Полити-

чески науки. Специално трябва да се отбележи, че по своята структура и съдържание, учеб-

ника обобщава и представя на академичната общност постигнатите резултати, изводи, обоб-

щения, търсения и проблеми в научната дейност на д-р Жекова. 

Използван е модулния принцип на представяне на различните теми, което е съобразено с 

академичните курсове, които преподава кандидата д-р Жекова. Избраният подход позволява 

на автора да представи в много достъпна форма съдържанието на разглежданата учебна тема 
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или проблем. Изведените ключови понятия по темите и основните въпроси в значителна 

степен улесняват студентите по време на своята самоподготовка. 

На втори план са представени основните подходи в осъществяването, както на дър-

жавното управление, така и на дейността на публичната администрация в България, като 

страна-членка на Европейския съюз. Изследователския поглед е фокусиран върху публичната 

сфера – развитие и нейната природа. Разкрити са основните модели на функциониране на 

публичната администрация. В достатъчно пълна степен е изведена проблематиката свързана 

със специфичните проявления на властите в България – законодателна, изпълнителна, съ-

дебна. 

В съдържателно отношение, представените 11 бр. статии са изцяло ориентирани към 

проблематиката на състоянието, проблемите и възможностите за развитие на публичната 

сфера в България. Могат да се отбележат няколко проблемни кръга, които са тематично 

свързани: 

 Третия сектор и местната власт. Възприетото е разбирането, че това 

„съзнателни обединения на граждани, като структури на гражданското общество за 

решаване конкретни проблеми на различни целеви социални групи, акумулират 

ресурс и формират капацитет за съдействие на местната власт и местната адми-

нистрация за решаване проблеми на местната общност.“ Напълно логично тези 

структури са много по-чувствителни към индивидуалните и колективни проблеми 

на гражданите, отколкото местната власт. Естествено продължение на творческите 

търсения е изследване на практиките на сътрудничество между местна власт и 

гражданските структури, на примера на гр. Пловдив. Паралелно с това са разкрити и 

дефицитите на сътрудничеството – техния генезис, идентифициране, развитие и 

ранжиране в дейността на двата субекта – местна власт и граждански структури. 

 Втория проблемен кръг изследва за устойчивостта на третия сектор. Показано е 

значението на усилията в осигуряване на финансовата самостоятелност на третия 

сектор, като задължително условие за ефективността на дългосрочната дейност на 

различните граждански структури. За целта са проследени основните слабости в 

осигуряването на финансирането на разработваните проекти в третия сектор. В този 

аспект съществен е приноса на прилагане на правилни способи за разпределение на 

бюджетните средства в неправителствения сектор. 

 Стабилността на взаимодействието между местна власт и гражданския сектор е в 

силна зависимост от един от основните фактори на външната среда – риска. Доктор 



6 

 

Жекова правилно се ориентира в проблематиката, като съсредоточава своето вни-

мание върху процеса на управление на риска като част от общия управленски 

процес. Анализирана е Стратегия за управление на риска в областна админист-

рация – гр. Пловдив. 

 Не по-малко внимание е отделено и на актуалните въпроси свързани с подбора и  

подготовката на административния персонал в местната власт. На преден план са 

изведени теоретико - методологическите основи на процеса на усъвършенстване на 

подбора на кадрите. Този аспект е особено значим в перспективата на опитите да 

бъде извършена административна реформа в България. 

Според мен, значимостта на приносите в научните трудове на д-р Жекова са безспорни. 

Най-малкото, защото за първи път в рамките на факултета по икономически и социални науки 

се прави сполучлив опит да се обхванат и систематизират значими аспекти от актуалното 

състояние на публичната администрация и перспективите за нейното развитие. Нещо повече, 

фокусиране на вниманието върху дейността на местната власт (тази на гр. Пловдив) дава 

възможност на студентите и научната общност да „видят“ практическата значимост на на-

учните изследвания.  

От направения преглед на представените материали заключавам, че са спазени коли-

чествените показатели на критериите за заемане на академичната длъжност „доцент“, поста-

вени императивно от Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилен-

дарски“. 

Проектна дейност 

От 2008 г. д-р Жекова активно участва в различни научно-приложни проекти. До мо-

мента на провеждане на конкурса – 7 проекта. Основни позиции, които е заемала са – коор-

динатор и член на екипите. Голяма част от нейната научна дейност (студии и научни доклади) 

е следствие от проведени изследвания 

4. Оценка на личния принос на кандидата 

Оценявам личния принос на кандидата като значим в научно отношение. 

5. Критични забележки и препоръки  

Към доктор Жекова искам да направя следната принципна препоръка. Според мен тя 

трябва да се насочи към изследване на публичната сфера и действащите в нея агенти, като 

излезе извън сферата на местната власт. В много голяма степен усилията на местната власт и 

гражданските структури са под натиска на централната власт. На второ място, да продължи 
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своите усилия в разработване на комплект от учебни материали за повишаване на подготов-

ката на студентите в специалност Публична администрация и Политология. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от д-р Веселина Тонева Жекова отговарят на 

всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий 

Хилендарски“.  

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, публикувани след 

материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор” и 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“. В работите на кандидата има 

оригинални научни и приложни приноси, които са получили академично признание и са 

публикувани в списания и научни сборници, издадени от български и международни акаде-

мични издателства. Теоретичните разработки имат практическа приложимост, като част от тях 

са пряко ориентирани към учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на 

д-р Жекова е несъмнена и не може да се постави под съмнение.  

Постигнатите от д-р Жекова резултати в учебната и научно - изследователската дейност, 

напълно съответстват на специфичните изисквания на Факултета по икономически и соци-

ални науки, приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно - приложни и приложни приноси, 

намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното 

жури да изготви доклад - предложение до Факултетния съвет на Факултет икономически и 

социални науки за избор на д-р Веселина Тонева Жекова на академичната длъжност ‘доцент’ в 

ПУ „П. Хилендарски“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление 

(Публична администрация). 

 

04.10. 2017 г.    Рецензент: ............................................. 

       Доц. д-р Драгомир Генов 

 

 


