СТАНОВИЩЕ
от: доц. д-р Блага Благоева, научна специалност „Политология”,
професионално направление 3.3 Политически науки, УНСС, Катедра „Политология”
Относно: конкурс за доцент в професионално направление 3.3. Политически науки
(Регионално управление и политика), обявен от СУ „Св. Климент Охридски“.
1. Информация за конкурса
Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Публична администрация” при
Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, публикуван в ДВ, бр. 93 от
26.11.2019 г.

Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед РД 38697/09.12.2019 г. на Ректора на СУ.
2. Кратка информация за кандидата в конкурса
По обявения конкурс участва един кандидат – гл.ас. д-р Елена Ангелова
Калфова.
Гл. ас. д-р Елена Калфова е придобила образователна и научна степен „доктор”
по научна специалност 05.11.02 „Политология” през 2008 г. (диплома № 32672 от
08.12.2008 г.) - защитена дисертация на тема: „Развитие на регионалните
административни структури в България“. Кандидатът има над 18 годишен опит като
преподавател в катедра „Публична администрация“ на СУ, последователно на
длъжностите „асистент” и „главен асистент”.
Не познавам лично кандидата.
3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност.
Гл. ас. д-р Елена Калфова отговаря на всички задължителни условия за заемане
на академичната длъжност „доцент“ по чл. 53, ал.1, т. 1-5 на ЗРАСРБ и Правилника за
условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” (раздел ІV), а именно:
 придобита образователна и научна степен „доктор” по научна специалност
„Политология”;
 общ трудов стаж като университетски преподавател над 18 години;
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 представен

хабилитационен труд, монография (Калфова, Е., 2019, Регионално

управление и регионална политика – приложение и оценка, УИ „Св. Климент
Охридски“, ISBN 978-954-07-4863-4, с. 342), който не повтаря представения труд

за придобиване на образователна и научна степен „доктор”;
 отговоря на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 2б
от ЗРАСРБ за научна област 3. Социални, стопански и правни науки (общо 410
точки);


няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове;

 отговаря на показателите по чл.112, ал.2: преподавателска натовареност в
бакалавърската и магистърската степен на три специалности от ФФ на СУ „Св.
Климент Охридски“ – Публична администрация, Европеистика и Политология
(като е титуляр на 10 курса и води семинарни упражнения на 2 курса);
ръководител на магистърска програма „Оценка на политики и оценка на
въздействие“,специалност Публична администрация; научен ръководител на
програма за следдипломна квалификация по оценка на въздействието;
квалифицирана и прилага форми на електронно обучение в своята работа;
ръководител на 32 успешно защитили дипломанти; наградена от Декана на ФФ
за принос в научните изследвания през 2009 г.; член на Българската асоциация
по политически науки и на Българската асоциация за европейски изследвания.
4. Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата.
Нямам преки впечатления от учебно-преподавателската работа на гл. ас. д-р Елена
Калфова. От представените справки е видно, кандидатката е преподавател, който
проявява стремеж към непрекъснато усъвършенстване и развитие. За последните
години аудиторната й заетост е в границите между 730 и 576 часа. Титуляр е на 10
учебни курса и ръководи семинари по два учебни курса. По информация от колеги
зная, че в работата си използва разнообразни и нестандартни интерактивни подходи и
форми на обучение, което се оценява високо от студентите. Наред с посоченото,
студентите високо ценят и нейната коректност, колегиалност и чувство за
справедливост.
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Общото заключение относно учебно-преподавателската дейност е, че е налице
съответствие на академичната учебна заетост и компетентност на кандидата със
спецификата на конкурса.
5. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации
Д-р Калфова представя за участие в конкурса научни трудове, които са изцяло в
проблемното поле на обявения конкурс. Искам категорично да отбележа, че всички
публикации на кандидата са на високо теоретично равнище. Последното печели изцяло
моите лични професионални адмирации.
За участие в конкурса са предоставени общо 15 публикации: 1 монография, 7
студии (2 на английски език, от които 1 в списание реферирано в SCOPUS, и 5 на
български език) и 7 статии (3 на английски и 4 на български език).
Най-общо тематичните области на изследователски интерес на кандидата, могат да
се обобщят до следното:


Анализ на регионалното управление, регионалните институции и регионалната
политика;



Развитието на регионалното управление и институционалната му организация;



Регионалното управление и конкретните публични политики в България и в
ЕС;



Оценка на регионалните политики;



Влияние на структурните фондове на ЕС върху икономическата среда в
България;



Регионална политика и процесите на европеизация;



Местно самоуправление и регионални политики;



Регионални различия и устойчиво развитие;



Оценки на въздействието;



Програми и проекти на ЕС и развитието на местното управление.
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В монографията „Регионално управление и регионална политика – приложение и
оценка” са подложени на анализ влиянието и връзките на регионалното управление и
регионалната политика. Изследването е задълбочен и прецизен анализ по поставените
от автора проблеми и свидетелства за творческата и изследователска зрялост на
автора. Достигнатите изводи – в теоретико-аналитичен и практико-конкретен план –
са убедителни и отразяват авторовата позиция.
Останалите, представени за участие в конкурса научни изследвания също са на
добро научно и методично равнище и показват общопрофилирана и специална
подготовка по научната специалност на конкурса.
6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси на
кандидата.
Внимателният прочит на представените за участие в конкурса от д-р Калфова
документи и научни трудове ми дава основание да откроя следните основни научни и
научно-приложни приноси:
(1) Развит и приложен е оригинален, кохерентен теоретичен подход за изследване на
регионалната политика и регионалното управление, посредством базиран на
интегриране на подходите на институционализма и на новия институционализъм
модел (основно публикации 1, 5, 6, 11, 15).;
(2) Осъществен е анализ на процеса на обособяване и развитие на регионалната
политика:

теоретичните

основания,

историческите

етапите,

промяната

на

концептуалната й основа. (публикации 1, 11);
(3) Разработена и аргументирана е система за оценка на регионалната политика, чрез
изработване на цялостна, теоретично обоснована рамка (публикации 1, 9, 11, 13);
(4) Анализирана е връзката между факторите за развитие и възприемането на
определен тип регионални институции; като са изведени причините за изграждането
на различни институционални модели на регионално ниво в отделните държави.
(публикации 1, 5, 7, 12, 15);
(5) Анализиран е процесът на развитие на регионалното управление и регионалните
институции в България; оценени са резултатите от провежданите реформи
(Публикации 1, 2, 3, 8, 12, 14);
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(6) Оценени са резултатите от прилаганата регионална политика в България, чрез

анализ на целите, инструментите, подходите, системата за управление. Направени са
мотивирани предложения за подобряване на регионалната политика у нас.
(Публикации 1, 2, 3, 4, 6, 8)
Всички посочени научни и научно-приложни приноси на д-р Калфова са в
тематичното направление на конкурса, обявен за нуждите на катедра „Публична
администрация” на СУ.
7.

Основни критични бележки и препоръки към кандидата.

Кандидатката има широко спектърна експертиза. Научната й продукция
покрива различни аспекти на регионалното управление и политика. Нямам критични
бележки.
8. Заключение
От направените констатации и дадените оценки за учебно-преподавателската и
научно-изследователската работа на гл. ас. д-р Елена Калфова, въз основа на
представените от нея материали и доказателства, може да се направи заключението, че
е налице изпълнение всички изисквания за заемане на академичната длъжност
„доцент” в катедра „Публична администрация” на СУ в научно направление ПН
(Регионално управление и политика).
Представената от гл. ас. д-р Калфова научна продукция по обем и по качества
отговаря на изискванията на обявения конкурс.
Това е достатъчно основание да се направи предложение от научното жури до ФС
на Философски Факултет да избере гл. ас. д-р Елена Калфова на академичната
длъжност „доцент”.

20.03.2020 г.
София

Подпис: ………………………………..
(доц.д-р Блага Благоева)
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