
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС 
М  И  РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

С Т А Н О В И Щ Е  0 3  o f  /<sr
гр. ПЛОВДИВ

от проф. д-р Йордан Георгиев Йорданов

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 
академична длъжност “доцент”, обявен в Държавен вестник бр.73 от
08.09.2017 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 
(ВУАРР) - Пловдив, по област на висшето образование 3. Социални, 

стопански и правни науки; професионално направление 3.8.икономика, 
научна специалност “Международни икономически отношения” за 

нуждите на ВУАРР -  Пловдив

1. Общо представяне на процедурата и кандидата
Със Заповед №330/17.11.2017г. на Ректорът на ВУАРР-Пловдив съм 

определен за член на Научно жури по конкурс за заемане на академична 
длъжност “доцент” във ВУАР по научна специалност: Международни 
икономически отношения.

За участие в обявеният конкурс са подали документи единствен 
кандидат - доктор Златка Йорданова Кушелиева.

Представеният комплект материали на хартиен и магнитен носител, е 
в съответствие с Правилника за развитие на академичният състав на 
ВУАРР и включва следните документи:

- Списък на научните трудове;
- Резюмета на публикациите след защитен докторат;
- Самооценка на приносите в научните трудове;
- Декларация за оригиналност и достоверност;
- Списък на цитиранията;
- Удостоверение за преподавателски стаж и учебна заетост;
- Справка за участия в национални и международни проекти.

Кандидатът доктор Златка Йорданова Кушелиева е приложила общо
14 научни труда, включително една монография и едно учебно помагало 
съставено от осем части по “Франчайзинг”.

2. Кратки биографични данни на кандидата
Д-р Златка Йорданова Кушелиева е родена на 7 април 1958 год.

Има защитена магистратура по българска филология и магистър по право.
Доктор е по право с научна специалност 05.05.15. Хонорован преподавател 
е във Факултет по икономика и социални науки към Пловдивски 
университет. Работи като Директор на училище в с. Езерово.

Владее руски и френски езици.
В професионалната си дейност използва програмите: Microsoft 

Office ( Word, Excel, Photoshop, 3DS max).
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Кандидатът притежава добри способности за работа в екип, 
има отлични комуникационни умения и притежава умения за вземане на 
решения в проблемни ситуации.

3. Обща характеристика на дейността на кандидата
Оценка на учебно-педагогическата дейност
Д-р Златка Кушелиева води занятия по дисциплините: Основи на 

правото; Търговско право; Право в туризма.
Обобщено мнение: Кандидатът осъществява своята педагогическа 

дейност в ПУ-Пловдив. В дейността си, прилага съвременни методи и 
методики за обучение, което поставя студентите в активна позиция и 
използване както на своите професионални знания, така и придобитите 
компетенции от самите студенти. Оценявам позитивно и давам много 
висока оценка за учебно-педагогическата дейност на кандидата.

Оценка на научната и научно-пршожна дейност
Публикациите, обект на настоящето становище по обем, структура и 

научна приложимост са достатъчни да покрият наукометричните 
показатели за заемане на академична длъжност “доцент”.

Монографията и учебното помагало са рецензирани и са издания на 
лицензиран издател.

Научните изследвания са намерила отражение в публикационната 
дейност на кандидата.

Кандидатът съобщава за три броя цитирания.
Научните интереси са свързани с изследване на “бизнес 

организацията като обект на управление в международната икономическа 
сфера», като е разработила научен инструментариум за анализ и оценка 
възможностите за проектиране и внедряване на бизнес практиктики за 
различните форми на франчайзингът. С научната интерпретация и 
практическата приложимост на въпросите свързани с “франчайзинг 
договорите”, “бизнес моделите на франчайзингът”, “международната 
комуникация в условията на франчайзингът” имат съществен приноси за 
развитието на бизнес средата в условията на конкурентен пазар.

В качеството си на изследовател и преподавател е разработвала и 
спомагала за внедряването в обществената практика на методики и 
разработки, които имат принос за развитието на реалната икономика. Има 
публикувани 13 научни статии в научни списания като “Търговско право”, 
“Общество и право” и 8 публикации в лицензирани сайтове -  http://im.tu- 
plovdiv.bg/news.php и сайта на ВУАРР.

От анализа на публикациите, могат да бъдат изведени следните 
научно-изследователски резултати и приноси:

1. Изследвана е бизнес организацията по отношение на: нейните
функции, възможностите за реализация на национално и
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международно равнище. Обосновани са основните й функции, като 
планиране, организация и контролиране.

2. Изследвани са и са обоснавани възможностите за необходимостта от 
интеграция на българският бизнес и международните икономически 
стратегии за развитие и неговото усъвършенстване.

3. Обоснована е ролята на франчайзинга в България в условията на 
криза. Представени са отношенията му с различните видове бизнес, 
гаранциите и минимизирането на риска при вземане на решения в 
предприемаческите среди.

Кандидатът участва в проект BG 051РО 001-3.1.06 по ОП «Развитие на 
човешките ресурси» и ръководител на проект BG05M20P 001-2.004-0004 
по ОП”Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”.

Обобщение: Оценявам високо научната и научноприложна дейност 
на кандидата. Представената научна продукция е логически обвързана, 
научно обоснована и емпирично потвърдена. Д-р Златка Кушелиева 
показва висока научна експертност по анализираните проблеми. С висок 
научен стил, правилен и абсолютно разбираем изказ, като се възползва от 
добрата си литературна информираност и научна експертност, представя 
своите тези на нивото на много добрата експертиза, потвърдена винаги с 
подходяща емпиричност.

Приемам приносите като аргументирано обосновани и с реална 
научно-теоретична и практико-приложна стойност.

4. Оценка на личния принос на кандидата
Изведените научни и приложни приноси от представената научна 

продукция, оценявам като лични приноси в съвременната наука.
5. Критични забележки и препоръки
Не открих слабости, които заслужават коментиране и отразяване в 

становището ми.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Като взех предвид количеството и качеството на представените 

публикации, научните и научно-приложните приноси, изискванията на 
ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и специфичните изисквания за развитие на 
академичният състав на ВУАРР, с пълна убеденост давам положителна 
оценка на доктор Златка Йорданова Кушелиева и препоръчвам на 
Научното жури и ВУАРР да бъде избрана за заемане на академична 
длъжност “доцент” по област на висше образование 3. Социални, 
стопански и правни науки; професионално направление 3.8.икономика, 
научна специалност: международни икономически отношения.

03.01.2018 год. Член на журито: /п/
(проф. д-р Й.Йорданов)
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