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Становището отразява обобщени оценки и констатации за цялостна‐
та научна, учебна и мениджърска дейност на кандидата за доцент гл. ас. д‐
р Красимир Недялков,единствен участник в обявения конкурс от ВСУ „Чер‐
норизец Храбър“.
Кандидатът участва със следната научна продукция:
¾ 2 монографии:
• „Европейските институции (еволюция на кризата)“, Издателство „Ал‐
батрос“, С., 2012г.
• „The institutional crisis of the European union”, Университетско изда‐
телство „Паисий Хилендарски“, 2009 г.;
¾ 4 студии в специализирани научни издания:
• Публикации в e – Journal VFU; ВСУ „Черноризец Храбър“ ISSN 1313‐
7514;Администрация, управление, икономика /2.1.,2.2.,2.3./;
• The importance of the institutions. Why the European system is in crisis
or about the meaning of the words; брой 3;

• The failure of a treaty or about the Lisbon fear and the role of the nation
state – брой 4;
• The crisis of the European model or about the crossing of the historical
mission and the concrete results – брой 5
¾ 2 статии;
¾ 5 научнидоклада;
¾ 4 учебни помагала.
Представената продукция дава основание за извода, че кандидатът има
ясна и последователна изследователска стратегия, ангажираща интелекту‐
алните му усилия със значими и актуални проблеми – Европейският съюз,
институционалната криза и търсене на нови управленски решения за общ‐
ностните политики след Лисабонския договор от 2007 г.
Д‐р Красимир Недялков следва да бъде разпознаван като учен в ши‐
роките методологични граници на интердисциплинарното изследване.
Акцентите на неговия критичен анализ са фокусирани върху профила на
институционалната система на Европейския съюз, върху нейните не само
силни, но и слаби страни в среда, отличаваща се с институционален плура‐
лизъм и сложна симбиоза между управлението на наднационално и наци‐
онално равнище.
Положителен е фактът, че авторът на представените в конкурса пуб‐
ликации разкрива институционалнитенесъответствия в Европейския съюз,
от една страна, а от друга, очертава спецификата на институциите в проце‐
са на преминаване от секторна към всестранна интеграция.
Монографията „Европейските институции (еволюция на кризата)“
(2012 г.) заслужава да бъде посочена като успех на автора. Направеният в
нея коментар на институционалната система на Европейския съюз допълва
критичния анализ с прагматизъм и открива широк изследователски хори‐
зонт пред Красимир Недялков. В цитирания монографичен труд на канди‐
дата е налице не само коректност (историческа и фактологическа), но и не‐
конвенциална интерпретация на същностни полемични въпроси относно
изграждането на адекватна на разширяването на Съюза институционална
инфраструктура.

Убедено смятам, че кандидатът трябва да продължи изследователс‐
ката си програма, посветена на европейската философия на интеграция,
без да подценява фактори от типа на евроскептицизма, които имат силно
въздействие върху разбирането за модерната държава днес.
Кандидатът за доцент се отличава и с активна учебно‐ преподавател‐
ска дейност. Автор е на учебни помагала и учебни програми, които полу‐
чават справедливо висока студентска оценка.
Участието в различни проекти илюстрира експертния потенциал на
Красимир Недялков. Смятам, че мениджърските му умения, съчетани с ви‐
сока експертиза и теоретична подготовка, го утвърждават като модерен
изследовател, обичан преподавател и успешен мениджър.
Съвкупните качества на кандидата като учен, преподавател и мени‐
джър ми дават основания убедено да дам положителна оценка и препо‐
ръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет на ВСУ „Чернори‐
зец Храбър“ да избере Красимир Александров Недялков да заеме акаде‐
мичната длъжност доцент в професионално направление 3.7. Админист‐
рация и управление.
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