
jk -  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС
И  РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

С Т А Н О В И Щ Е  М _ ....M l  2 & .
гр. ПЛОВДИВ

от проф. д. и. н. Асен Иванов Конарев - УХТ Пловдив 
на материалите, представени за участие в конкурс за заемане 
на академичната длъжност „доцент” по професионално 
направление 3.8. Икономика, научна специалност 
„Международни икономически отношения”

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 73/08.09.2017 
г. и в сайта на ВУАРР -  Пловдив, участва само един кандидат: ас. д-р 
Златка Йорданова Кушелиева.

1. Кратки биографични данни

S  Родена на 07.04.1958 г.
S  Магистър по българска филология и по право.
S  Доктор по научна специалност 05.05.15.

Хонорован преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски”.
S  Директор на училище в с. Езерово, Пловдивска област.
S  Владее руски и френски езици.
S  Компютърна грамотност: използва програмите Microsoft Office

(Word, Excel), Photoshop, 3DS max.
S  Добри способности за управление, работа в екип, комуникация и

решения в рискови ситуации.

2. Общо описание на представените материали

Кандидатът ас. д-р Златка Йорданова Кушелиева участва в конкурса 
със следните материали:

S  Монография - 1 брой;
S  Статии -  9 броя;
S  Научни доклади -  4 броя;
S  Учебно помагало -  1 брой.

3. Отражение на научните публикации 
на кандидата в литературата

Представен е списък на цитиранията на научните трудове на 
кандидата след придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
От него се вижда, че съществуват 3 бр. цитирания на трудове на д-р Зл. 
Кушелиева от един автор -  проф. д-р Георги Пенчев от ПУ „Паисий 
Хилендарски” -  Пловдив.
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4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност

Съществуват два документа, удостоверяващи работата на д-р Зл. 
Кушелиева със студенти:

1. Удостоверение от „Факултета по икономически и социални науки” 
на ПУ „Паисий Хилендарски”.

2. Удостоверение от филиала „JI. Каравелов” -  гр. Кърджали на 
Пловдивския университет.

Те показват, че от учебната 2010/2011 г. до последните 2016/2017 
години, кандидатът е бил хоноруван преподавател и е имал пряка 
аудиторна заетост. Хорариумът е напълно достатъчен за формиране на 
необходимите качества на университетски преподавател. Не се съмнявам в 
педагогическите качества на един директор на училище. Нямам лични 
впечатления от преподавателската работа на д-р Зл. Кушелиева, но самият 
факт, че е хонорувана от авторитетни учебни заведения, говори за 
качеството на педагогическата й работа, прилаганите методи на обучение и 
отношението на студентите.

4.2. Научна и научно-приложна дейност

Основният научен продукт на кандидата е представената 
монография. Той е посветен на реален и актуален проблем с нарастваща 
значимост. Увеличаващата се неравномерност в развитието на отделните 
страни и региони увеличава дисбалансите в икономическите отношения. 
Монографията е написана с добро познаване на територията и 
методологията. При изследване на дисбалансите се разкриват причини и 
тенденции. Добро впечатление прави дефинирането на характера и 
спецификата на икономическите, политическите, социалните, 
институционалните и другите видове фактори. Изследването ролята на 
глобализацията като фактор и следствие на съвременните международни 
икономически процеси, увеличава актуалността на монографията. 
Действеният и прагматичен аспект е подчертан в разкритото влияние на 
дисбалансите върху икономиката на България.

Като цяло статиите и научните доклади на д-р Зл. Кушелиева са 
посветени на значими и актуални научни и научно-приложни проблеми.

Оценявам високо съдържанието на учебното помагало, представено 
от д-р Зл. Кушелиева. Като специалист в преподаването и търговията с 
франчайзингови продукти считам, че тази сфера на икономиката с 
нарастваща значимост е много слабо позната на студентите. С 
ръководството си д-р Зл. Кушелиева представя професионално най- 
важните елементи на франчайзинговия бизнес модел.
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Монографията, учебното помагало, статиите и научните доклади са 
рецензирани и са издадени от лицензирани издатели.

Общото ми становище е, че по обем, съдържание, структура и 
приложимост публикациите на д-р Зл. Кушелиева отговарят на 
наукометричните показатели за заемане на академичната длъжност 
„доцент”.

Представени са два документа за участие в реализирането на проект 
по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Като считам, че може да бъде по-кратка, приемам справката за 
приносите на кандидатката, като акцентирам върху някои от тях, които са 
от сферата на моята компетентност:

•S Разкритото влияние на дисбалансите върху икономиката на
България;

S  Моделите на маркетинг комуникации при франчайзинга;
S  Капиталовите модели за франчайзинг в условията на криза.

Научната продукция и постиженията съдържащи се в нея са личен 
принос на кандидата. В тази връзка препоръчвам по-голямо участие в 
екипи и съвместни публикации.

Нямам особени критични бележки, но имам препоръка в бъдещата си 
академична дейност да не продължава да бъде самотен изследовател.

Не познавам и нямам лични впечатления от учебно- 
преподавателската и научно-приложната дейност на д-р Зл. Кушелиева.

Имайки предвид гореизложеното, предлагам ас. д-р Златка 
Йорданова Кушелиева да бъде избрана за доцент по професионално 
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Международни 
икономически отношения”.

5. Оценка на личния принос на кандидата

6. Критични бележки

7. Лични впечатления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пловдив 
16.01.2018 г.

Рецензент:
/проф. д. ик. н. А.Конарев/
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