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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Кирил Шопов (ВТУ „Св., св. Кирил и Методий”, 

АМВР - София 
ЗА КОНКУРСА ЗА ДОЦЕНТ,  

обявен в Държавен вестник бр. № 103 от 23.12.2011 г. по професионално 

направление 3.3. Политически науки, (Международно право и 

международни отношения (Теория на МО)). Кандидатка е гл.ас д-р. Ралица 

Жекова Жекова. 

 

1. Педагогическа подготовка и качества на кандидатката: 

 Познавам гл. ас. д-р Ралица Жекова още от 1998 г., когато работих с 

нея в екип в преподаването на дисциплините Теория на международните 

отношения и Сравнителен анализ на теориите за международните 

отношения и външната политика на студенти бакалавърска и магистърска 

степен във ВСУ „Черноризец Храбър” до 2002 г., когато преминах на 

работа в друго висше учебно заведение. Впечатленията ми са позитивни, 

работата с Жекова бе успешна, колегиална, студентите бяха подготвяни 

добре на упражненията и семинарите, харесваха стила и на преподаване. 

Мнението ми за преподавателските й качества е високо – може да води 

лекционни курсове като хабилитиран преподавател. Понастоящем д-р 

Ралица Жекова води успешно важни курсове в областта на 

международните отношения и външната политика, които е подсигурила с 

учебно помагало, отлично владеене на английски език, специализации в 

Унгария, Норвегия и Австрия.  

2. Оценка на научните резултати и приноси на кандидатката: 

 Д-р Жекова е участвала в около десет научни проекта, запозната е с 

методологията на работата в научни проекти, изнасяла е доклади на 

международни форуми и има публикувани ценни теоретични материали в 
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специализирани издания. Сред значимите и приноси е монографията 

„Eтносът между сецесията и федерализма”. Издателство „Черноморска 

мрежа на НПО”, Варна, 2012 , 160 стр. ISBN 978-954-9452-14-3; студиите 

„Администрацията в услуга на гражданите”. Издателство „Черноморска 

мрежа на НПО”, Варна, 2009, стр. 40 ISBN 978-954-9452-12-9 и „Теория на 

международните отношения” (в съатворство с Нина Дюлгерова), 

Черноморска мрежа на НПО, Варна, 2012, стр.100 – автор на теми 3 

(стр.27-38), тема 5 (стр.50-56), тема 7 (стр.64-76), тема 9 (стр.82-87) и 10 

(стр.87-95) ISBN  978-954-9452-13-6.  

 Някои от приносите в нейната монография, които искам да 

подчертая са следните - изведени са теоретичните и практическите 

еволюции на съдържанието на термините “сецесия” и „федерализъм”, 

което позволява очертаването на геополитическите параметри на тяхното 

прилагане; извършен е емблематичен компаративен анализ на двата 

крайни и типични казуса на сецесия – Кипър и Еритрея, което определя 

формата и очертава границите на парадигмата на „сецесията”. Също така 

Жекова прилага метод на сравнителния анализ и дава възможност да се 

изработи модел на работа на геополитическите стратегии в различни 

среди, както и да се изведат възможни сценарии. Сравнителният анализ на 

казусите Нигерия и Босна и Херцеговина детайлизира и формулира 

условията за съществуването на мултинационалните федерации по 

принцип – това е единствен по рода си компаративен анализ у нас. 

 В нейните по-важни статии мога да посоча и следните други 

приносни моменти - разработени са модели за управление на етнически и 

регионални конфликти, отразяващи както спецификата на различните 

етноси, така и спецификата на различните региони, улесняващи 

намирането на решения в условията на изключително подвижни 

геополитически мотивации - „Федерализмът като средство за разрешаване 

на етнически конфликти”. В: KSI Transaction on Knowledge Society. A 
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publication of the Knowledge Society Institute, volume IV, Number 4, 

December 2011, 2011, стр. 12-20 ISSN 1313-4787. 

3. Препоръки към бъдещата работа на кандидатката:  

 Като най-важна бих отправил следната препоръка към д-р Ралица 

Жекова – нека тя извърши един изследователски проект върху 

класифицирането на федерациите по степента на тяхната успешност и 

ефективност. Предлагам да вложи няколко основни белега за ефективност 

– продължителността на функционирането; осигуряването на мирното 

съжителство; степента на икономическото развитие. Също така и 

предлагам по-голяма смелост при разобличаването на т.нар. фалшиви 

федерации – там, където става въпрос за унитарни държави, а 

федералността е само един кух и формално деклариран принцип. Въпрос 

не една студия е и проблемът за ясното разграничение между федерация и 

конфедерация, както и историографското проследяване на историята на 

това разграничение. Тези препоръки са в качеството им на колегиални 

съвети и не изменят моята обща позитивна оценка за качествата на 

кандидатката. 

4. Заключение на становището: 

 В качеството си на външен член на Научното жури заявявам ясно, че 

считам д-р Ралица Жекова напълно достойна ДА ЗАЕМЕ академичната 

длъжност „ДОЦЕНТ” във Варненския свободен университет „Черноризец 

Храбър”. Препоръчвам на всички колеги от журито да гласуват 

положително за Ралица Жекова. 

 

                                                Проф. д-р Кирил Шопов................... 
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