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професионално направление - 3.7. Администрация и управление
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 потребностите 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. д-р
Кремена Георгиева Андонова от Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”.
Kандидатът е представил списък от общо 26 заглавия, които не са участвали в други процедури, в т.ч. 23 самостоятелни публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми, 1 студия (самостоятелна), 1 монография (самостоятелна), 1 учебник (в съавторство).
2. Данни за кандидата
Кандидатът е специалист в сферата на икономиката и публичната администрация.
Притежава бакалавърска и магистърска степени по икономика на строителството от Икономически университет – Варна, както и магистърска степен по териториална администрация от
ВСУ „Черноризец Храбър”. През 2010 г. придобива научна степен „доктор” в направлението
„Икономика и управление”. Понастоящем кандидатът работи във ВСУ „Черноризец Храбър”
на академичната длъжност „главен аситент”. От представените ми документи по процедурата
е видно, че освен с преподавателски опит гл. ас. д-р Кремена Андонова разполага с необходимите езикови, организационни и технически умения и компетенции.
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3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Становището ми относно пригодността на кандидата за заемане на акдемичната длъжност „доцент” се основава на научна продукция, която обхваща общо 26 заглавия, които мога
да оценя като директно насочени към научната специалност и тематичната област на обявения
конкурс – интегрирано регионално развитие. В структурно отношение публикациите могат да
се разграничат, както следва:
-

1 монография, издадена от ВСУ през 2012 г.;

-

1 студия;

-

23 статии, в т.ч. 6 научни публикации в чужбина;

-

1 учебник.

Запознаването ми с научната продукция на кандидата позволява да направя следните
обобщения и изводи:
- Кандидатът участва в конкурса основно със самостоятелна научна продукция, като
има 1 съвместна публикация – учебник по дисциплината „Икономика на публичния сектор”, с
ясно дефинирано авторското участие. Съществена част от научноизследователските резултати на автора са представени на престижни академични форуми, включително и в чужбина.
- Научните интереси на кандидата са фокусирани в няколко направления: интегрирано
регионално развитие, инвестиции и конкурентоспособност в контекста на регионалното развитие, икономика на публичния сектор. Научните публикации се отличават с добър стил и
яснота на изложение, като представляват обобщаване на резултати по актуални и значими
проблеми в областта, в която е конкурсът за доцент.
- Представените научни трудове свидетелстват за високото ниво на теоретична подготвеност на кандидата в областта на регионалното развитие и политика, от което произтичат
способносттите й да идентифицира нерешени проблеми, да систематизира и оформя научни
тези, които представя разбираемо и прецизно.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата
Кандидатът за доцент притежава акдемичен трудов стаж над 10 г., през който период
претърпява развитие от асистент до главен асистент. Според приложената документация за
водените лекционни курсове гл. ас. д-р Кремена Андонова е натрупала достатъчен педагогически опит в областта на регионалното развитие и неговите икономически и управленски
аспекти. Представената справка за възложения общ хорариум аудиторни и извънаудиторни
часове (1080 часа) свидетелства за активното участие на кандидата в образователната дейност
на катедра “Администрация и управление” при ВСУ „Черноризец Храбър”. В процеса на
обучение от кандидата се прилагат съвременни методи като: мултимедийно представяне на
лекционните курсове, активни форми за работа със студентите под формата на предварително
поставяне на теми и задачи за самостоятелна работа и дискусия, занимания в реална практи2

ческа среда и др. Участието на кандидата в научноизследвателски проекти, както и координационните му функции по отношение на международните членства на катедрата осигуряват
възможности на гл. ас. д-р Кремена Андонова за периодичен достъп до актуална информация
в професионалните области, в които се развива.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Приемам формулираните научни и научно-приложни приноси на кандидата, тъй като те
представляват доразвиване и обогатяване на съществуващите знания с нови изследвания.
Аналитичният анализ на рецензираните научни трудове дава основание да се откроят приносни моменти в следните направления:
- Интегрирано регионално развитие – Направени са сполучливи авторови интерпретации на свързани с разглежданата проблематика понятия на основата на систематизация на
теоретичната дискусия в областта на регионалното развитие и политика. Идентифицирани са
подходящи области за реализация на интегрирани политики за развитие, на основата на проучени европейски практики в тази сфера. Аргументирани са авторови тези за необходимостта
от прилагане на стратегическото планиране като инструмент при управлението на интегрираното регионално развитие. Направена е комплексна оценка на координацията и субординацията на стратегическите документи при реализация на действия в тази сфера, на основата
на проблемен и перспективен анализ, включително в контекста на европейското развитие след
2014 г.
- Управление на собствеността в публичния сектор – Формулирани са конкретни
препоръки за усъвършенстване на управлението на държавната и общинската собственост.
Структурирани са индикативни етапи в процеса на планиране и програмиране, чрез които би
могло да се осъществява стратегическо съответствие на дейностите по управление на собствеността в публичния сектор и социално-икономическата политика за развитие на национално
и общинско равнище.
- Инвестиции и конкурентоспособност в контекста на регионалното развитие – Систематизиран е управленски инструментариум на местната власт за моделиране на бизнес
средата в регионален контекст. Проведени са конкретни изследвания, на основата на които са
очертани проблемните полета за превръщане на инвестициите, регионалния маркетинг, институционалното взаимодействие и координация в действени инструменти за регионално
развитие.
6. Бележки и препоръки
Кандидатът за заемане на академична длъжност „доцент” представя научна продукция, в
която ясно се откроява научният професионализъм, задълбочеността на развиваните теоретични постулати и методически подходи и доказани възможности за по-нататъшно научно
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