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Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по
конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 103 от 23 декември 2011
г.) и на интернет-страницата на университета за нуждите на катедра „Администрация и управление“. към факултет „Международна икономика и администрация”. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на
ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния състав
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. Красимир Александров Недялков от Варненския свободен
университет «Черноризец Храбър».
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За участие в конкурса кандидатът Красимир Александров Недялков е
представил списък от общо 20 заглавия, в т.ч. 11 публикации в български и
чуждестранни научни издания и научни форуми, 4 студии, 2 монографии, 2
учебни пособия. Представени са и документи (във вид на служебни бележки) за
участие в 6 проекта.
Бележки и коментар по документите.
Представените документи съдържат необходимата информация за преподавателската и научно-изследователската работа на кандидата. Впечатлява
прилежното оформяне и подреждане на всички изискуеми приложения, което
улеснява членовете на журито при изготвяне на техните рецензии и становища.
2. Данни за кандидата
Гл. ас. д-р Красимир Недялков е преподавател във Варненския свободен
университет, където участва в осигуряването на лекции и семинарни занятия по
три учебни дисциплини в ОКС „бакалавър” и по три учебни дисциплини в ОКС
„магистър”. Той е утвърден преподавател по учебни дисциплини в областта на
Европейската интеграция, като се е специализирал в областта на институционалната система и механизма за приемане на решение в Европейския съюз. Гл.
ас. д-р Красимир Недялков заема и административно-управленски длъжности
(В периода 1998-2000 г. е заместник директор на Колежа по мениджмънт и
икономика, 2003-2007 е директор по организацията на битовото обслужване на
преподаватели, студенти и служители, а от 2007 г. сега е помощник ректор на
университета).
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Научно-изследователската работа на кандидата е фокусирана върху съвременните процеси в особения модел на интеграция, синтезиран в днешния
Европейски съюз. Доколкото бях един от рецензентите на неговата дисертация
за получаване на образователно-научната степен „доктор” и сега, запознавайки
се с трудовете му след това, установявам подчертана последователност в неговото критично отношение към опитите да се намерят решения на проблемите,
които доведоха институционалния механизъм на Европейския съюз до сериозна
криза, която в съчетание с финансовата и икономическа криза след 2008 г. изправя пред голямо изпитание очерталия се като най-успешен модел на интеграция през втората половин на ХХ век. В своите две монографични изследвания
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„Европейските институции. Еволюция на кризата” и „The Institutional Crisis of
the European Union”, както и в публикуваните в „Journal of VFU” студии и в
статията „Национализмът и бъдещото на ЕС” авторът дава своя принос за преодоляване на натрупаната в предприсъединителния период идеализирана представа за Европейския съюз и насочва към реалните проблеми във функционирането на механизма за приемане на решения. Гл. ас. д-р Красимир Недялков
добре долавя основните противоречия в развитието на Европейския съюз и
особено сблъсъка между национално-държавното и наднационалното начало в
управлението на процесите в този уникален интеграционен модел. В своята
статия „Институционалната реформа – инструмент за конкурентоспособно
членство на България в ЕС” Красимир Недялков обръща внимание на необходимостта от приспособяване на институционалната архитектура на България
към условията на членство в ЕС, където са потребни регулации „от супранационално до индивидуално” равнище. Погледът от този ъгъл на потребността от
приспособяване на българската административна система сам по себе си насочва
към по-издържани конкретни решения.
Публикациите на гл. ас. д-р Красимир Недялков носят характеристиките на
академично осмисляне на предизвикателствата пред Европейския съюз, съдействат за обогатяване на теоретичните знания, но те насочват и към търсене на
практически решения на конкретни проблеми както в договорната основа на
Европейския съюз, така и в процеса на реално интегриране на България в него.
От справката за трудовете на кандидата прави впечатление, че той е дал
своя принос за разработването на 4 проекта с практическо-приложна насоченост
в областта на образованието, бизнеса и администрацията.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на
кандидата
От справката за аудиторната заетост на гл. ас. д-р Красимир Недялков е
видно, че той успешно осигурява учебни дисциплини, които предполагат относително ново за българските висши училища съдържание. От разработените от
него учебни помагала се вижда неговият стремеж да поднася актуални знания,
които са предпоставка за качествено образование на учащите се. Неговата продължителна работа върху въпроси на интеграцията в Европейския съюз вече му
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осигурява самочувствие не само да води семинарни занятия, а и да поеме цели
лекционни курсове в двете образователно-квалификационни степени, в редовна
и задочна форма на обучение. По същество той вече е поел функции на хабилитиран преподавател.
Гл. ас. д-р Красимир Недялков взема активно и успешно участие в управлението на висшето образование и специално във ВСУ „Черноризец Храбър”.
Това му осигурява възможност да държи пръста на пулса на системата за висше
образование има да играе роля в укрепване авторитета на университета.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Кандидатът за академичната длъжност „доцент” е направил самооценка
за своите приноси и едва ли някои от тях може да предизвикат възражения.
Считам за негов особен принос, че обогатява българската литература с изследвания върху динамиката в съотношението между националното и наднационалното начало като особен синтез в управлението на процесите в Европейския
съюз. Особено ценя неговата смелост да не робува на авторитети и афинитета му
към действителните проблеми на Европейския съюз. По-горе вече казах нещо за
практико-приложните моменти в изследванията на Красимир Недялков.
6. Бележки и препоръки
Към гл. ас. д-р Красимир Недялков мога да направя следната препоръка:
стъпвайки на своите постижения, да се насочи към новите изпитания, пред които
се изправи Европейския съюз във връзка с наслагването върху институционалната парализа и финансова, икономическа, системна и идейна кризи. Много са
злободневните проблеми и се полага и от България да се извисяват гласове и
виждания за справяне с тях. Надявам се, че от позицията на академичната длъжност „доцент” той ще може по-смело да актуализира и учебните пособия към
формиращите се нови реалности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кандидатът Красимир Александров Недялков е израсъл като студент,
преподавател и изследовател в Варненския свободен университет „Черноризец
Храбър”. Логични са неговите аспирации за заемане на академичната длъжност
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„доцент”. Това е своеобразно постижение на относително младото висше училище, доказващо способност да възпроизвежда свой академичен състав. 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, 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).
9 март 2012 г.
Изготвил становището:
/проф. д-р Динко Динков/
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