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Справка за дейността на  

 
гл. ас. д-р Кремена Георгиева Андонова, 

 
кандидат в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

по професионално направление  
3.7. Администрация и управление (Икономика и управление 

(интегрирано регионално развитие)) 
 
 

Критерии и показатели за  оценка на кандидата:  
 
1. Във връзка с учебната дейност:  
а) аудиторни и извънаудиторни занятия: 
- разработени са лекционни курсове по следните дисциплини: 

 

за ОКС „бакалавър” 

Териториално устройство 
Социална политика 
Управление на собствеността в публичния сектор 
Политики и инструменти за трансгранично 
сътрудничество 

за ОКС „магистър” 
Европейски инициативи за черноморско 
сътрудничество 
Проекти за черноморско сътрудничество 

 
- нововъведения в методите на преподаване: всички лекционни курсове се 

изнасят и предоставят на студентите под формата на презентационни 
материали; по време на занятията на студентите се поставят предварително 
теми и задачи за самостоятелна работа и дискусия;  

- осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище или 
научната организация: в рамките на извънаудиторната работа по 
дисциплините „Териториално устройство” и „Управление на собствеността в 
публичния сектор” се организират теренни проучвания по предварително 
поставени задачи, във връзка с което студентите изготвят доклади в резултат 
на извършените наблюдения. 

 
б) публикувани учебни материали: 
- учебник по Икономика на публичния сектор, в съаветорство с Д. Конакчиев; 
- учебни материали (презентации), публикувани на e-school на 

информационния портал на ВСУ „Черноризец Храбър”, по дисциплините 
„Икономика на публичния сектор” (26 теми), „Териториално устройство” (4 
теми) 

 
2. Във връзка с научноизследователската дейност:  
а) участие в научноизследователски проекти – Проект на “Министерството на 

държавната администрация и административната реформа (по обществена поръчка) за 
обучение на държавни служители и експерти в многомодулните специализации по 
публична администрация по следните тематични направления: “Управление на 



администрацията”, “Организация на административната дейност и процеси”, 
“Европейска административна практика” – в  периода 2006 – 2009 г. 

б) участия с доклади: 
- в международни научни форуми - 11 
- в национални научни форуми - 4 
в) членства в професионални организации: 
- Мрежа на институтите и училищата по публична администрация за 
Централна и Източна Европа (NISPAcee) 
- Световна асоциация на училищата и институтите по администрация (IASIA) 
г) научни и научно-приложни разработки - “Стратегия за развитие на област с 

административен център гр. Варна за периода 2005-2015 г., Раздел 1.9. “Териториално-
урбанистична структура”, в екип с експерти от Областна администрация – Варна, В., 
2005. C:\Documents and Settings\a\LocalSettings\TemporaryInternetFiles\Content. 
IE5\ODQNOP6V\Varna_OSSR__2-June-2005[1].zip 

  д) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в 
международни издания по обявения конкурс за доцент (не участвали в други 
процедури): монография – 1, студия – 1, учебник – 1, статии – 23, 6 от които в чужбина 
(в т.ч. след придобиване на научна степен „доктор”: монография – 1, студия – 1, 
учебник – 1, статии – 15, 5 от които в чужбина). 

 
 

Общо, в т.ч. 

 
Моногра- 

фии 
Студии Статии Публикац. в 

чужбина 
Учебни 
помагала 

Участия в 
проекти 

Преди 
защита - - 7 1 - 1 

След 
защита 1 1 10 5 1 - 

Всичко 1 1 17 6 1 1 

 
 

3. Други значими постижения (по преценка на кандидата):  
- Координатор на международните членства на катедра „Администрация и 

управление” при ВСУ „Черноризец Храбър” в NISPAcee и IASIA; 
- Координатор на участията на преподавателите от катедра „Администрация и 

управление“ в международни научни мероприятия (конференции, 
симпозиуми, кръгли маси, форуми), в т.ч. и организацията и провеждането на 
Деветнадесетата годишна конференция на NISPAcee “Публичната 
администрация на бъдещето”, 19-22 май 2011 г., Варна. 

 

 

 

22.02.2012 г.      Подпис: 

       (гл. ас. д-р Кремена Андонова) 

 


