СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
СТАНОВИЩЕ
от професор д.п.н. Тодор Танев
Катедра „Публична администрация“, ФФ
член на Научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“
по професионално направление 3.3. Политически науки (Регионално управление и
политика) обявен в ДВ, бр. 93 от 26..11.2019 г. за научната и преподавателска дейност на
кандидата

гл. ас. д-р Елена Ангелова Калфова-Войнова.
1. Научен и преподавателски профил на кандидата:
Единствен кандидат в конкурса е доцент гл. ас. д-р Елена Калфова, доктор по
политология (2008) с квалификация в областта на конкурса по Местно и регионално
управление, политика и политически процес. Тя е преподавател и изследовател с
международна квалификация частично придобита чрез специализация в Маастрихт,
Нидерландия. До момента има натрупан 10 годишен академичен изследователски и
преподавателски опит във ФФ на СУ (катедра Публична администрация), където израства
последователно в академичната си кариера от асистент до главен асистент.
Преподавателската й работа в 3 специалности – Публична администрация, Политология,
Европеистика – е изцяло в полето на конкурса: Регионална политика, Местно
самоуправление, Многостепенно управление в ЕС, Оценка на въздействието, Проекти в
местната администрация, Програми и проекти за трансгранично сътрудничество и
регионално развитие и др. в бакалавърска и магистърска степен. Ръководила е и ръководи
няколко магистърски програми в специалност Публична администрация. Гл. ас. Калфова е
известна като строг и изискващ преподавател. Паралелно с преподавателската си дейност
д-р Калфова се изявява като консултант, изследовател и участник в голямо множество
работни групи и изследвания отново в областта на конкурса, общо 31 проекта, на някои от
които е ръководител.
Заключението ми е, че научно-преподавателският профил на гл. ас. д-р Елена
Калфова съответства напълно на обявения конкурс и го представя като квалифициран
кандидат за заемането на академичната длъжност доцент в предметната сфера на конкурса.
2. Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложна дейност на
кандидата:
Научноизследователската и научно-приложната дейност на кандидата са изцяло в
полето на конкурса и нуждите на преподаването в специалността „Публична
администрация“. Тази й дейност се отличава със системност и неотклонност.
Професионалните й усилия до момента са продуктивни и стойностни. За конкурса Гл. ас.
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Д-р Елена Калфова представя достатъчно на брой и качество трудове след предходния
конкурс за главен асистент. На конкурса за доцент се явява с 1 хабилитационен
монографичен труд със значителен обем и качество, 14 статии и студии (след 2014 г. като
се има предвид, че е доктор по политология от 2008 г., за което са били представени други
произведения), 9 статии по друг повод и множество доклади в научни конференции. От
справката за цитиранията става ясно, че нейни публикации са били цитирани не по-малко
от 34 пъти, което за нехабилитиран преподавател е значим брой. Д-р Калфова е носител на
Наградата на Софийския университет – ФФ за приноси в научните изследвания. Общият
обем на научното творчество на Калфова е значителен и това трябва да се има предвид в
конкурс за хабилитация.
Заключението ми е, че Елена Калфова се явява на конкурса за доцент със значително
количество и качество научна продукция. Всички публикации съвпадат по съдържание с
номенкратурата на конкурса. Те съответстват на изискванията да не са служили в
предходни конкурси, на които се е явявал д-р Калфова.
3. Основни научни и научно-приложни приноси:
Като особено ценна намирам общата практически насока на изследванията на д-р
Калфова, при което тя прави множество предложения за подобряване на управленската
система и регионалната политика в България. Тази линия е особено силно застъпена в
основния й труд, представен за хабилитация. Цялото множество от теоретични приноси
представлява система, която поддържа модел за добро управление, адаптиран за условията
у нас. Наличието на такъв модел по определение се счита за основна заслуга в процедурите
за израстване в академичната кариера, тъй като демонстрира системна цялост на отделните
приноси. Такъв е и случая с трудовете на д-р Калфова и по-специално нейната монография,
който представя в пълнота теоретико-приложен модел за изследване на регионалната
политика и регионалното управление. Представен и анализиран е процесът на развитие на
регионалното управление и регионалните институции в България и е направена оценка на
резултатите от прилаганата регионална политика в България. В методологическо
отношение прави впечатление фактът, че Калфова извежда своя модел изцяло от
институционалния подход. Това може да изглежда както разбираемо, така обаче и
едностранчиво поне на пръв поглед, но в края на краищата се оказва ползотворна стратегия.
Съгласен съм с констатацията, направена в Самооценката на приносните моменти, че по
този начин регионалната политика и регионалното управление попадат в категорията на
взаимосвързани процеси – което е основа на прехода от теория към практически препоръки:
„изменението в системата на управление води до промяна в конкретното съдържание на
регионална политика“ и обратно. Така е доказана авторската теза, че регионалната политика
е резултат от взаимодействието между икономически и социални процеси от една страна и
спецификите на институционалната система от друга. Научен принос също от значение за
практическите последици на изследването е създадената система за оценка на регионалните
политики.
Заключението ми е, че научните приноси на д-р Калфова след предходните
процедури по издигането й в научната и преподавателската кариера са налице, те са
осезаеми под формата на разработени нови модели и принципи, методологически обстойно
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подкрепени с теоретични доказателства и демонстрират широка и стабилна професионална
култура, необходима за добро академично преподаване на по-високо равнище.
4. Характеристика на преподавателската, методическата и проектната дейност на
кандидата:
Тъй като областта на публичната администрация предполага съчетаването на
няколко вида знание, сред които сегмент от управленски, икономически, правни,
политически и социологически въпроси е наложително включването на преподавател,
изследовател и член на колектива с многостранна подготовка в преподавателската,
изследователската и редовната академична работата по решаването на учебни въпроси на
катедра „Публична администрация“. Д-р Калфова се изявява тъкмо по този начин не само
в публикациите си, но преди всичко в преподавателската си дейност.
Досега д-р Елена Калфова преподава интензивно в бакалавърска и магистърски
програми на специалността. Както досегашната й преподавателска дейност, така и
предвидената по конкурса за длъжността доцент надхвърля значително изисквания
хорариум. От Справката за учебната натовареност на гл. ас. д-р Елена Калфова става ясно,
че тя има преподавателска натовареност в бакалавърската и магистърската степен на три
специалности от ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ – Публична администрация,
Европеистика и Политология, която значително надхвърля изискванията на ЗРАСРБ:
Калфова е титуляр на 10 курса и води семинарни упражнения на 2 курса. Освен това тя е
ръководител на магистърска програма, научен ръководител на програма за следдипломна
квалификация. Д-р Калфова е квалифицирана и прилага форми на електронно обучение в
своята работа. Освен това е ръководител на 32 успешно защитили дипломанти, което
представлява значително количество, особено за асистент. Д-р Калфова участва активно в
организирането на научни форуми, както и в редакторската програма на специалност
„Публична администрация“. Членува в авторитетни професионални организации. Работи
интензивно по разработването и трансформирането на учебни програми във Философски
факултет. Значим е списъкът от изследователски и образователни проекти на кандидата
(ръководство, участие). Тя е разпознаваем и желан партньор в проектната дейност. Това е
качествена експертиза в полза на студентите и колегиалната общност.
Заключението ми е, че преподавателската работа на гл. ас. д-р Елена Калфова
съвпада изцяло с изискванията на конкурса и покрива академичните норми за този вид
конкурси. Отделно от всички формални съответствия преподавателската му работа
заслужава висока обща положителна оценка, потвърдена от систематично изразяването
мнение както на колегите, с които работи заедно, така и на студентите, които обучава от
години. Присъствието му в научния колектив се отличава с висок академичен морал.
5. Критични бележки и препоръки:
Нееднократно съм имал възможността да подчертая, че гл. ас. д-р Елена Калфова
има високи лични стандарти за изследователска, преподавателска и проектна дейност.
Нямам съществени бележки към представените публикации и досегашната дейност на
кандидата. Имам обаче бележка по отношение на пренебрегването на социологическите
параметри на регионалната политика и най-вече културните фактори, влияещи върху
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нейното формиране, осъществяване и въздействие. Подчертавам, че тази тема не е напълно
отсъстваща. Прекомерното облягане върху институционалния подход обаче на практика
ограничава възможностите за покриване на културните аспекти. Препоръчвам на д-р
Калфова в бъдеще да осъществи или се включи в изследване на културните аспекти на
регионалните политики и регионалното управление, за да е в състояние след това да
направи и теоретичен анализ в тази посока.
Заключението ми е, че има изрична нужда от новаторски методологичен подход
отвъд институционализма, разгърнат докрай и използван като основа на анализа в подобен
пълноценен вид.
6. Мнение за кандидата
Познавам Елена Калфова от 10 години и впечатленията ми от нейната
изследователска и преподавателска работа в специалност „Публична администрация“,
международните форуми, на които сме участвали заедно, приложната й работа като
консултант по практически въпроси на съвместната ни практика утвърждават мнението ми,
че напълно заслужено може да се хабилитира, което ще е от полза за дейността на
специалностите, в които преподава.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
На основание изявените констатации и оценки по всяка точка мотивирано твърдя, че гл. ас.
д-р Елена Калфова отговаря на всички изисквания за заемане на академичната длъжност
доцент по професионално направление 3.3. Политически науки (Регионално управление и
политика) обявен в ДВ, бр. 93 от 26..11.2019 г. и препоръчвам на уважаемото Научно жури
убедено да подкрепи кандидатурата й за присъждане на академичната длъжност доцент.

29.02.2020 г.

Проф. д.п.н. Тодор Танев
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