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1. Кънева, О., 2021, „Публично-частното партньорство в училищното 
образование – възможности, проблеми и решения“, Издателски център на 
ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, ISBN 9778-954-715-708-8 

 
Монографията представя модел за прякото взаимодействие в образователната среда на 
типичната държавна устойчивост в симбиоза с характерната за частния оператор 
гъвкавост – като съвременен отговор на повишените изисквания на учащия, родители, 
професионални среди и местна общност, като същевременно се гарантира високата 
приложимост на държавните образователни стандарти, грамотността на учащия и 
бъдещата му ефективност на пазара на труда.  
С динамичността на своето случване в целия свят, особено в хуманитарната сфера, 
публично-частното партньорство (ПЧП) самостоятелно утвърждава стойността на 
структурирания диалог между заинтересованите страни с изразяването на ситуации на 
постоянен икономически и социален растеж. И логично това рефлектира и в 
нарастващите очаквания на общността. Логиката, която стои зад изграждането на ПЧП 
се състои в това, че и общественият, и частният сектор имат свои уникални 
характеристики, от които произтичат предимства, свързани с определени аспекти на 
предоставянето на услуги или разработката на проекти. Най-успешни партньорски 
договорености са тези, които използват силните страни на публичния и частния сектор 
за изграждане на взаимно допълващи се отношения. 
ПЧП е мощен двигател на прогреса в предприетите реформи и допринася по 
безпрецедентен начин в развитието не само на качеството на услугите, но и на мрежата 
от услуги и съответно инфраструктурата.   
Разработката предлага научни, научно-приложни и приложни резултати, които 
представляват оригинален принос в науката. 
 
 

2. Кънева, О., 2020, „Децата в процеса на вземане на решения“, Издателски 
център на ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, ISBN 978-954-715-706-4 

 
Книгата представя редица иновации, свързани с участието на децата в процесите на 
вземане на решения, като обхваща педагогически, управленски и общностен фокус над 
темата. Въвежда модел на участието на децата във вземането на решения, изграден въз 
основа на интегративен и интердисциплинарен подход. Представя специфична новост, 
актуалност, важност и значимост за областта на изследването на правата на децата, 
управлението на образованието и практическата работа с млади хора. Книгата представя 
и комплексен анализ на теоретичните постановки за определяне на същността и 
спецификата на процеса на детското участие, както и задълбочен анализ на 
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националните и международни политики. Разработката съдържа научни, научно-
приложни и приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката 
 
 

3. Kaneva, O., 2021, “Opportunities to participate in making decisions for migrant 
children”, сп. Педагогика, бр. 4/2021, web of science ISSN 1314–8540 (Online), 
ISSN 0861–3982 (Print) 

 
В усиления стремеж на държавите и международните организации да се справят с 
предизвикателствата на мигрантските процеси, фокусът върху сигурността на децата 
пренебрегва стойността на личността на детето мигрант. Често на мигриращо дете се 
назначава настойник, като му се „привързва“ възрастен - ситуация, която гарантира 
ограничената възможност на детето да участва в процеси на вземане на решения, които 
пряко го засягат. 
Настояването на младите хора да участват в процесите на вземане на решения надхвърля 
създаването на правила в „света на възрастните“ и поражда неизвестни досега 
политически и административни предизвикателства, както и професионални и 
обществени дебати, за да се гарантира, че всички деца имат достъп до своите права.  
Възможностите за участие на деца мигранти в процеса на вземане на решения 
предизвикват глобална синхронизация на разбирането и прилагането на правото на 
детето да участва и да изразява собствени виждания. Тези възможности трябва да се 
прилагат междурегионално и транснационално и заедно с това да се развиват и 
подкрепят на политическо и практическо ниво.  
За това статията се фокусира върху преглед на настоящата политическа рамка, върху 
подчертаването на примери за добри практики и отбелязването на някои възможности 
за по-нататъшно социално и организационно развитие – като управленска опора в 
работата с деца и млади хора. 
 
 

4. Kaneva, O., 2020, “Universal design – social, pedagogical and managerial 
challenge”, INNOVATION IN WOODWORKING INDUSTRY AND 
ENGINEERING DESIGN, 2/2020 (18): 38–44, ISSN 1314-6149, e-ISSN 2367-
6663, Web of Science (2017-) (CABI) 

 
Статията разглежда универсалния дизайн (УД) като концепция за осмисляне, а не като 
последващи стъпки, водещи до допълнителни адаптации - следвайки принципа на 
ранната намеса за справяне с причината, вместо със симптома. УД налага и 
упълномощава всеки да играе пълноценна роля в обществото. Индивидуално или 
общностно, професионално и светски, УД трябва да лети вдъхновяващо над всички 
социални области. Физическа платформа, която позволява да бъде допълнена от 
практическо и емоционално обучение, бореща се със стереотипите и предразсъдъците и 
изследваща границите на нормалността чрез дефиниране на различията като новото 
нормално - е отличен пример за универсалния дизайн. И така, УД е естественият начин, 
по който нещата се случват за всеки. Следователно трябва да е възможно да се повлияе, 
да се привличат и включват идеи, които водят до нещо, с което всеки може да се съгласи 
и което удовлетворява всички в индивидуалния им начин на разбиране за успешен живот 
и благоденствие. 
Статията представя УД през призмата на управленските, социалните и педагогическите 
парадигми.  
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5. Кънева, О., Вондрак, Р., Кънев, И., Атанасова, Л., 2006, 

„Неправителствените организации, местната власт и хората в 
неравностойно положение“, Известия на Съюза на учените в България, том 
10, ISSN 1311-2864 (print), ISSN 2682-9827 (online) 

 
Формирането на мрежа от граждански организации и институции поставят на дневен 
ред въпросите за тяхното устойчиво развитие и комуникации, включително и тяхното 
партньорство с местната власт.  
Статията представя изследване на 127 НПО с основни изводи по отношение на 
партньорството между публичния и частния, в т.ч. обществения сектор. Изследването е 
предпоставка за следваща стъпка по изграждане на устойчиво партньорство между 
НПО, гражданите и местната власт по пътя към гражданско общество 
 
 

6. Кънева, О., Вондрак, Р., Кънев, И., Атанасова, Л., 2006, 
„Неправителствените организации и техните комуникационни проблеми в 
Община Сливен“, Известия на Съюза на учените в Сливен, том 10, ISSN 
1311-2864 (print), ISSN 2682-9827 (online) 

 
Опити за осъществяване на връзка между властите и гражданското общество у нас 
съществуват от десетилетия. Въпреки това и макар качествените натрупвания в 
развитието на обществото, все още преобладават мненията за съществуване на 
„пропаст“ в отношенията, както и за наличието на две диференцирани страни – власт и 
гражданско общество. 
Статията предлага модел за изграждане на организационна, комуникационна и 
информационна среда между НПО, местна власт и хора със специфични нужди, в т.ч. 
управленски модел, базиран на публично-частното партньорство. 
 
 

7. Кънева, О., 2017, „Детето пациент или пациентът дете“, сп. Практическа 
педиатрия, брой 7, август 2017, ISSN 1311-0756  

Достъпно на https://prakticheska-pediatria.net/2017/08/25/deteto-pacient/ 
 
Децата са национален приоритет и няма политическа власт в България, която да 
абдикира от ангажимента си към тях. През последните две десетилетия Националната 
реформа за повишаване благосъстоянието на децата привлече много ресурси, инициира 
серия от политики и лансира много практики в областта на грижите за децата, чрез което 
подчерта важността на координацията като ключов елемент в успеха на прилаганите 
политики за деца.  
Статията представя координацията на националната политика за деца в рамките на 
изпълнителната власт, като фокусира вниманието върху конкретен алгоритъм на 
действие, контролни механизми и добри практики в работата с деца. 
 
 

8. Кънева, О., 2020, „Децата – мигранти и участието във взимането на 
решения“, e-списание „Образование и развитие“, брой 6, 10.2020, ISSN 
2603-3577 

 

https://prakticheska-pediatria.net/2017/08/25/deteto-pacient/
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Настояването на младите хора да участват в процесите на взимане на решения 
изпреварва създаването на правила в „света на възрастните“ и повдига непознати до сега 
политически и административни предизвикателства, както и професионални и 
обществени дебати за гарантирането на достъпа на всички деца до техните права.  
Възможностите за участие на децата-мигранти в процес на взимане на решение 
предизвикват синхронизирането в глобален план на разбирането и прилагането на 
правото на детето да участва и да изразява свое мнение. Тези възможности следва да 
бъдат приложими интеррегионално и транснационално и заедно с това да бъдат 
развивани и подкрепяни на политическо и практическо ниво. За това е важно да се 
направи обзор на действащата политическа рамка; да се осветлят добри примери от 
практиката и да се маркират някои възможности за последващо развитие в обществен и 
в организационен аспект – което статията прави. 
 
 

9. Кънева, О., 2020, „Изследване на нагласите за реализиране на публично-
частно партньорство в училищното образование“, e-списание 
„Образование и развитие“, брой 6, 10.2020, ISSN 2603-3577 

 
Статията представя изследване, чиято цел е проучване на нагласите за реализиране на 
публично-частно партньорство в училищното образование в България. Анкетата 
обхваща 335 представители на педагогическите среди, родителите и местната общност 
от цялата страна. Резултатите от анализа са насочени към конкретни предложения за 
промени в управлението на училищното образование като начин за справяне с 
предизвикателствата, издигнати пред държавата чрез постоянно нарастващите 
очаквания на общността по отношение на образованието. 
 
 

10. Кънева, О., 2020, „За ефективността и ефикасността на публично-частното 
партньорство в училищното образование“, е-Journal VFU, ВСУ 
„Черноризец Храбър“, брой 13, 2020, ISSN 1313-7514 

 
Статията представя първи по рода си опит за осмисляне на ефективността и 
ефикасността на публично-частното партньорство (ПЧП) в училищното образование (и 
не само) от управленска гледна точка. По този начин създава нови възможности за 
усъвършенстване на мениджмънта, като фокусира вниманието и върху 
идентифицирането на силните страни в образователната система.  
Чрез условни аналози от социологията и позитивната психология, се въвеждат 
индикатори за измерване на ефективността и ефикасността на организационно ниво, 
които да отчитат влияние и ползи освен за училището и образователната система, и за 
педагогическия състав, за учениците и за местната общност. 
 
 

11. Кънева, О., 2020, „Практики на публично-частното партньорство в 
хуманитарната сфера“, е-Journal VFU, ВСУ „Черноризец Храбър“, брой 13, 
2020, ISSN 1313-7514 

 
Статията представя обзор на успешни практики от публично-частно партньорство 
(ПЧП) в училищното образование на макро ниво, илюстрирайки примери от САЩ, 
Колумбия, Катар, Пакистан, Индия и други територии. По този начин представя 
натрупването на капацитет във всички географски точки на земята, отличавайки 
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