ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА КОЛЕГА
Доцент д-р Валентин Пенчев Василев, член на редакционната колегия
списание „Право, политика, администрация“, беше избран на 30.03.2018 г.
Обществен посредник на територията на Община Благоевград, с Решение № 61
Общински съвет – Благоевград на основание чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от ЗМСМА.
Решението беше взето с позитивен таен вот на 95 % от списъчния състав
Общински съвет-Благоевград.
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Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на
гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на
територията на Община Благоевград. Общественият посредник извършва проверки по
жалби на гражданите или техните организации, които приключват със становище.
Освен това, Общественият посредник има право да излиза с мотивирани препоръки и
предложения за промяна на съществуващата в общината практика на
административното обслужване на гражданите. Дейността на Обществения посредник е
насочена и към подобряване на качеството на административните услуги и повишаване
на правната култура на гражданите.
Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на
гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация и
представя мотивирани предложения за промяна на съществуващата практика на
административното обслужване на гражданите.
Жалби и сигнали пред обществения посредник могат да подават физически лица
с постоянен или настоящ адрес на територията на община Благоевград, както и
организации, които осъществяват дейността си на територията на община Благоевград.
Общественият посредник може да:
- Посредничи между органите на местно самоуправление и местната
администрация и засегнатите лица за отстраняване на допуснати нарушения;
- Прави предложения и препоръки за отстраняване условията, които създават
предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите;
- Уведомява националния омбудсман, ако случаят не е от неговата
компетентност;
- Уведомява органите на МВР или на прокуратурата, ако има данни за
извършено престъпление;
- Търси съдействие от медиите, от държавни и граждански организации.
Общественият посредник е независим орган, който се избира от Общинския
съвет и работи в рамките на неговия мандат.
В своята дейност Общественият посредник се подчинява само на
Конституцията, законите в Република България и Правилника за организацията и
дейността на Обществения посредник на територията на Община Благоевград.
Припомняме ви някои биографични данни за колегата Василев.
Роден на 07.03.1974 г. в град Луковит. Живее в Благоевград от 1994 година.
Семеен, с две дъщери.
Дипломиран е в ЮЗУ „Н.Рилски" и притежава образователно-квалификационни
степени „Бакалавър“ и „Магистър“ по „Публична администрация“, съответно през 1998
г. и 1999 г.
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Защитил е образователната и научна степен „Доктор“ по „Организация и
управление извън сферата на материалното производство“ през 2006 г.
Хабилитира се като „доцент“ по „Организация и управление извън сферата на
материалното производство /управление на човешките ресурси в публичната сфера/“
пред Висшата атестационна комисия през 2010 г., като заема същата академична
длъжност в Правно-исторически факултет към ЮЗУ „Н.Рилски“.
Заместник-декан на факултета от ноември 2010 година и ръководител на катедра
„Национална сигурност и публична администрация“ от ноември 2017 година.
Акценти в професионалната му дейност:
- Носител е на първата издадена от Института по публична администрация и
връчена на преподавател от висше учебно заведение „Почетна грамота“ за
принос и научни постижения в областта на развитие на управлението на
човешките ресурси в публичната администрация и утвърждаването на
специалност
„Публична
администрация“
в
образователното
и
изследователско пространство /2016 г./, и на „Почетна грамота“ от
Професионалното обединение на държавните служители /2017 г./
- Заместник-кмет по хуманитарните дейности на община Благоевград в
периода декември 2007 – април 2010 г.
- Експерт по анализи и разработване на местни политики в повече от 15
/петнадесет/ общински администрации и институции от публичния сектор в
последните пет години
- Преподавател е по дисциплините „Управление на човешките ресурси“,
„Мениджмънт и управленски технологии“, „Съвременни мотивационни
техники“, „Организационно поведение“, „Публични политики“, „Екипи и
екипна дейност“, „Работа с местни заинтересовани страни“ и други
- През септември 2017 г. е посочен в книгата „Теория на публичното
управление“, с автор проф. д-р Игор Понкин, издание на Руската Академия
по народно стопанство и държавна служба при Президента на Руската
Федерация, като един от основоположниците на съвременната българската
школа по публично управление, към чието творчество изданието насочва
студентите при тяхната самоподготовка
- Член на експертно-консултативен съвет към изпълнителния директор на
Института по публична администрация и лектор към Института /2014-2017
г./
- Член на Управителния съвет на Съюза на учените, клон Благоевград;
- Автор и съавтор на повече от петдесет научни публикации в авторитетни
издания у нас и в чужбина
- Автор, съавтор и оценител на учебни програми в Института по публична
администрация
- Член на научни журита в конкурси за придобиване на образователната и
научна степен „Доктор“, както и за избирането на академична длъжност
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“, като от 2010 г. досега е бил член
на 30 /тридесет/ научни журита
- Познаван и цитиран автор у нас и в чужбина, като броят на цитиранията на
публикации с негово участие е над 100 /сто/
- Валентин Василев отговаря напълно на един от ключовите критерии в
утвърдената методика за оценка на научните приноси в ЮЗУ, а именно
критерии „Създадена научна школа“. До март 2018 година той е научен
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ръководител на петима успешно защитили докторанти, а в момента ръководи
още трима докторанти
Автор и участник в екипи, разработили и апробирали в практиката на
организации от публичната сфера иновативни инструменти в областта на
управлението на човешките ресурси, като в периода от 2010 г. до днес той е
автор на повече от десет такива
Външен оценител на проектни предложения към Министерството на
младежта и спорта, програма „Младежки дейности“ /2016г./
Член на редакторския екип на електронното списание „Право, политика,
администрация“, администрирано от Катедра „Публичноправни науки“,
консултант в списание „Международна политика“ към ПИФ
Председател на училищното настоятелство на СОУИЧЕ „Св.Климент
Охридски“ , Благоевград /2011-2017/
Председател на Управителния съвет на Пирински туристически форум /20082011 г./.

Успех в новата мисия, доц. д-р Василев! Имате нашата подкрепа!
Редакционен колектив на списание „Право, политика, администрация“
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