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СТАНОВИЩЕ 

 

за научните трудове и учебната дейност 

на гл. ас. д-р Красимир Александров Недялков, представени за участие в 

конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” 

в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Орга-

низация и управление извън сферата на материалното производство 

(Институционална система на ЕС)), обявен в ДВ бр. 103 от 23.12.2011 г. за 

нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

Рaзработил: Професор доктор Емил Спасов Панушев – ВСУ “Черноризец 

Храбър”  

(3.8. Икономика/Световно стопанство и международни икономически 

отношения) 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили 

по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г.) 

и на интернет-страницата на университета за нуждите на катедра “Админис-

трация и управление” към факултет Международна икономика и админист-

рация. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния съ-

став на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно 

спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: 

гл. ас. д-р Красимир Александров Недялков от ВСУ „Черноризец Храбър”. 

За участие в конкурса кандидатът гл. ас. д-р Красимир Александров 

Недялков е представил списък от общо 15 заглавия, в т.ч. 7 публикации в 

български и чуждестранни научни издания и научни форуми, 4 студии, 2 
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монографии, 2 учебни пособия. Представени са и разработки от участия в 

проекти със значими резултати от внедряване. 

Представената научна продукция е резултат от задъбочена изследова-

телска работа в областта на съвременното институционално развитие на Ев-

ропейския съюз и допринася съществено за намиране на управленски решения 

в условията на членството на България в Съюза. Всичко това ми дава 

основание да приема, че кандидатът отговаря на съвкупността от критерии и 

показатели за заемането на академичната длъжност „доцент” съгласно изис-

кванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за ака-

демичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

 

2. Данни за кандидата 

Гл. ас. д-р Красимир Александров Недялков има бакалавърска степен по 

Икономика и магистърска степен по Мениджмънт в международния бизнес. 

През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема “Институционалната криза 

на ЕС в контекста на новите реалности”. Заема академичната длъжност главен 

асистент в катедра Администрация и управление, помощник ректор на ВСУ 

„Черноризец Храбър”, ръководи международни проекти. 

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Значителната по обем научна продукция на гл. ас. д-р Красимир Алек-

сандров Недялков третират съществени аспекти на институционалното раз-

витие на ЕС проблемите и ефективноста на общностните институции. Пред-

ставените монографични трудове и статии в специализирани издания показват 

задълбоченият анализ на процесите на функциониране на интеграционните 

механизми в ЕС. Виждания и тези на кандидата за институционалната тран-

сформация и административната конвергенция са дискутирани на национални 

и международни форуми и са публикувани в авторитетни сборници. Това ми 

дава основание да приема, че представените трудове отговарят на изисква-

нията за академични публикации. 
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4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Красимир Александров Не-

дялков включва разработването и преподаването на лекционни курсове в ба-

калавърска степен (Институционална система на ЕС, Европейска интеграция, 

Процес на вземане на решения в ЕС) и в магистърски програми (Институци-

онална система на ЕС, Развитие на европейските институции) – общо 1030 

часа. Разработено е учебно-методическо пособие и презентация, които оси-

гуряват високото качество на преподаване. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

В представените по конкурса публикации се открояват следните 

приноси: 

• В резултат от направените изследвания на кандидата са формулирани 

изводи и са обосновани авторови виждания за силните и слаби страни 

на  институционалната система на ЕС в контекста на структурните и 

нормативни последици от институционалния плурализъм, на 

основните тези в теорията за конкурентните пазари. В контекста на 

съвременните концептуални подходи към институционалната 

реформа са предложени оригинални виждания за успех на реформата 

в България. Тези приноси могат да се определят като развитие на 

нови хипотези и методи в областта на научното изследване. 

• В трудовете на кандидата са дискутирани въпроси за ефективността 

на функциониране на институциите, разположени на трите равнища 

на институционалната система на ЕС и резултата от тяхното 

взаимодействие. Предложени са изводи и възможни решения за 

модела на европейската интеграция и неговото по-нататъшно 

институционализиране по линия на държавното регулиране и 

демократична политика, политически пазари и демократичната 
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отговорност, нови аспекти на отношенията национално и 

наднационално управление. Тези приноси могат да се оценят като 

обогатяване на съществуващо знание. 

• Кандидатът е разработил и е използвал в изследванията си модел за 

приложение на експертно-аналитичните методи за оценка и анализ на 

състоянието на ЕС и неговата институционална система. Чрез тези 

методи, допълнени с използването на друг разнообразен научен 

инструментариум, се апробират данни от проведено мащабно 

проучване на интеграционните процеси с участието на голям екип от 

български и чуждестранни експерти. Тези приноси могат да се оп-

ределят като приложение на научни постижения в практиката. 

 

6. Бележки и препоръки 

Предвид важността на разглежданите от кандидата проблеми бих 

препоръчал разработването на лекционни курсове, които да се включат в 

подготовката на изпълнителски кадри в областта на европейската интеграция 

и международната икономика. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни тру-

дове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, науч-

но-приложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка и 

препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ 

„Черноризец Храбър” да избере гл. ас. д-р Красимир Александров Недялков да 

заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.7. 

Администрация и управление (Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Институционална система на ЕС)).  

 

4.03.2012     Изготвил становището: 

гр. Варна     /Професор доктор Емил ПАНУШЕВ/ 


