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ОТНОСНО: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” на ВУАРР по: 
област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; 
професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност „Международни 
икономически отношение“.

В конкурса за „доцент”, обявен в ДВ бр.73 от 08.09.2017г. и в интернет-страницата 
на ВУАРР -  Пловдив за нуждите на Висшето училище, като кандидат участва гл. ас. д-р 
Златка Йорданова Кушелиева.

1. Кратки биографични данни

Гл. ас. д-р Златка Йорданова Кушелиева е родена през 1958 г. в с. Езерово, община 
Първомай. В периода 1987-1999 г. е била учител по литература и чужди езици. От 2011г. и 
до сега е хоноруван преподавател и гл. асистент по Международно публично право в ПУ 
“Паисий Хилендарски“. През същия период е хоноруван гл. асистент по право във 
Филиала на ПУ в гр. Кърджали. Преподава по дисциплините Основи на правото и 
Търговско право.
Била е преподавател и ръководител в сферата на образованието.

През 2010 г. е получила ОНС „доктор“ по научна специалност „Международно 
право и Международни отношения“.

През 2003 г. е получила магистърска степен във ВТУ и има специализация по 
морско право. Магистър е и по Българска филология от 1994 г. получена от ПУ „Паисий 
Хилендарски“, както и магистър по руска филология.

Членува в няколко професионални организации. Има няколко квалификации и 
специализации. Била е ръководител на два проекта по европейски програми.

Владее руски и френски езици. Има добри социални, организационни и творчески 
компетенции.

Участвала е в множество академични форуми.

2. Общо описание на представените материали

Представеният от кандидата комплект материали е в съответствие с Правилника за 
развитие на академичния състав на ВУАРР.

Кандидатът д-р Златка Йорданова Кушелиева участва в конкурса с общ брой 23 
публикации. От тях на хартиен носител -  15 и на електронен -  8.

2.1. Монографии -  1бр.
2.2. Статии - 9 бр.
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2.3. Учебници - 1 бр.
2.4. Доклади - 4 бр.
2.5.Статии в електронни издания -  8 бр.

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата

Кандидатът има 3 броя цитирания от известни български автори.

4. Обща характеристика на дейността на кандидата

4.1. Учебно-педагогическа дейност
Съгласно удостоверение на Филиала на ПУ в гр. Кърджали гл. ас. д-р Златка 

Йорданова Кушелиева за периода 2013-2017 г. е извела 180 часа лекции и 30 часа 
упражнения с обща натовареност от 390 часа.

4.2. Научна и научно-приложна дейност
От представените за рецензиране публикации 14 са на български език и една на 

английски.
Монографичният труд е в обем от 192 страници и разглежда фундаментални 

проблеми в областта на международните икономически отношения. Особено внимание е 
обърнато на дисбалансите и световно стопанските взаимоотношения.

В статиите си д-р Кушелиева разглежда въпроси, които са от значение за 
политическата сигурност, както в България, така и в рамките на ЕС. Тя е отделила доста 
място на икономическия инструментариум на т.н. „мека сила“ в международните 
икономически отношения.

Част от публикациите са свързани с много актуален международен проблем -  
екологията и опазването на морската среда. Тук се разглеждат въпроси от гражданското и 
търговското право.

Научните доклади са също свързани с този важен проблем -  екологията и нейната 
защита чрез гражданското и морското право. Тук се разглеждат детайлно екологичните 
проблеми и връзката им с морската среда. Авторът ги свързва със здравето на хората и 
действията на отделните държави за обединяване на усилията им за тяхното решаване.

Учебното помагало, което е в електронен вариант е предназначено за обучение на 
студенти в областта на франчайзинга. В него са отразени въпросите на договорните 
отношения при франчайзинга в национален и международен мащаб. Описани са 
различните права, договорни отношения и плащания.

С тези проблеми са свързани и няколко електронни публикации, които подпомагат 
процеса на обучение от практическата му страна. В тези електронни издания се 
разглеждат методични и организационни въпроси на международните икономически 
отношения.

4.3. Внедрителска дейност
Внедрителската дейност на д-р Кушелиева е свързана с подобряване качеството на 

обучението в средните училища. Приложени са сертификати, които доказват това.

4.4. Приноси



А. Научно-методологически приноси
Те могат да се обобщят в следните насоки:
1. Определяне мястото и ролята на дисбалансите в икономическата теория.
2. Определяне и класификация на формите и характеристиката на системата на 

дисбалансите в международните икономически отношение.
3. Определени са подходите при анализа на дисбалансите в международните 

икономически отношения.
4. Посочена е ролята на правителствата в развитието на дисбалансите в 

международните икономически отношения.
5. Подчертано е отражението на дисбалансите в международните икономически 

отношения върху българската икономика.

Б. Научно-приложни приноси

1. Направена е оценка на ролята на дисбалансите в международните 
икономически отношения и отражението им в българската икономика.

2. Изготвена е система от индикатори и показатели, които доказват значимостта 
на глобалния проблем за дисбалансите в международните икономически 
отношения.

3. Разработени са електронни практически пособия за обучение на студенти по 
проблемите на международните икономически отношения.

4.5. Оценка на линия принос на кандидата

Всички публикации на гл.ас. д-р Златка Кушелиева са самостоятелни, което 
показва изцяло нейния личен принос в научноизследователската й дейност.

4.6. Критични бележки и препоръки

Някои електронни публикации дублират части от електронния учебник.
Препоръчвам на кандидатката за доцент да продължи да работи в областта на 

екологично-правните проблеми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представените от д-р Златка Йорданова Кушелиева материали отговарят на 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България, 
правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ВУАРР.

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, публикувани 
след материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор”. В работите на кандидата 
има оригинални научни и приложни приноси като някои от тях са публикувани в списания 
и научни сборници. Теоретичните разработки имат възможност за приложение в 
практиката. Научната и преподавателска квалификация на кандидата е несъмнена.



След запознаване с представените в конкурса материали, анализ на тяхната значимост 
и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, намирам за 
основателно да дам своята ПОЛОЖИТЕЛНА оценка и да препоръчам на Научното жури 
да изготви доклад-предложение до АС на ВУАРР за избор на д-р Златка Йорданова 
Кушелиева на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по област на висше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 3.8. Икономика, 
научна специалност: Международни икономически отношения.

7.01.2018 г. Изготвил становището:
/проф. д-р Иванка Костова/


