
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Албена Георгиева Танева, 

член на научно жури в съответствие със Заповед № РД 38-186 от 13.04.2021 г. на Ректора на 

СУ „Св. Климент Охридски“ по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по 

професионално направление 3.3 Политически науки (Местна власт и самоуправление), 

обявен в ДВ, бр. 22 от 16.03.2021 г. с единствен кандидат доц. дпн Милена Стефанова. 

1. Обща характеристика на трудовете на кандидата  

Кандидатът доц. д-р Милена Стефанова (единствен кандидат в конкурс, обявен за 

нуждите на катедра „Публична администрация“ – Философски факултет-СУ) има общо над 

40 публикации, свързани с темата на конкурса, като за участие в конкурса са представени 

12 от тях. Те се разпределят както следва: 2 монографии (1 хабилитационен труд и 1 

монография, 2 глави от колективни монографии, 2 студии от които една на английски език 

и 6 статии, от които 1 на английски език, публикувана в научно издание, индексирано и 

реферирано в WoS). Трябва да се отбележи, че нито една от публикациите не е използвана 

в предходна процедура по ЗРАСРБ.  

Доц. Стефанова убедително демонстрира научноизследователски капацитет по темата 

на конкурса на основата на дългогодишния си опит като ръководител и член в 22 

научноизследователски проекта в проблемни области от тематичното поле на настоящия 

конкурс. Нейният преподавателският профил също така откроява впечатляващ опит по тази 

тема. Тя е титуляр на 9 учебни курса, научен ръководител на 5 успешно защитили 

докторанти и над 20 защитили дипломанти.  

Тези формални характеристики на трудовете и опита на Милена Стефанова като 

кандидат за присъждане на научната длъжност „професор“ са показателни за начина, по 

който тя е изградила и утвърдила името си на един от водещите специалисти в областта на 

местната власт и местното самоуправление. Тя е работила през целия си творчески път за 

изучаването, развитието и утвърждаването на теорията и практиката в областта на местното 

управление като самостоятелно научно поле според най-високите стандарти на науката за 

управление.  

На основата на представените документи и материали за участие в конкурса 

категорично може да се направи изводът, че кандидатът доц. Милена Стефанова не само 

отговаря, но надхвърля минималните национални изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ за ПН 
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конкурс. В качеството си на член на научното жури и автор на настоящото становище трябва 

да добавя, че познавам работата на Милена Стефанова като колега в същото научно звено 

вече 30 години. Мога да потвърдя, че формализираните характеристики на така 

представените документи по конкурса отразяват напълно характера на нейните интереси, 

високо експертното качество в предметната област на конкурса, всеотдайността й като 

колега и преподавател, както и многобройните й постижения за самото развитие на 

знанието и практиката на местната власт и самоуправление.  

2. Конкретна значимост на приносите за науката и практиката  

Конкретният прочит на представените за конкурса трудове на доц. дпн Милена 

Стефанова показва, че те са резултат от нейните задълбочени научни търсения в 

продължение на дълги години, последователност и надграждане на постиженията й от по-

ранни периоди от научната й биография. Впечатляваща е последователността и 

устойчивостта на научните й интереси и специфичното експертно знание, което тя е 

придобила и развила в продължение на целия й творчески път. Прегледът на конкретно 

представените публикации и научни резултати по темата на настоящия конкурс 

демонстрират, че те отговарят на най-високите научни стандарти в областта. Приносният 

характер на всеки един от тях е основателен и доказан.  

Приемам описаните от кандидата приноси като ясно разграничени и защитени. По-

конкретно заслужава да бъдат откроени няколко от тях. Трудовете „Сравнителните 

изследвания на местното самоуправление“ (2021), както и „Местна власт и местно 

самоуправление, второ преработено и допълнено издание“ (2021) допринасят за анализа 

на методологията на сравнителните изследвания на местното самоуправление в тази 

нарастваща по значението си област на политологическите изследвания. Защитен е 

институционалният подход в сравнителните изследвания на местното самоуправление, 

като са откроени неговите силни страни и потенциал за по-нататъшно приложение. 

Заслужава да се отбележи и приложният характер на тези приноси при сравнителни 

изследвания на политическите решения на международни организации и особено в 

сферата на местното самоуправление при провеждането на реформи. Особено важни са 

приносите на доц. дпн Милена Стефанова за изследването на българската практика в 

областта на местното самоуправление както като самостоятелна реалност с оглед 

развитието на законодателството и разширението на субсидиарността, но също и с оглед 

предизвикателствата при приложението на Европейската харта за местно самоуправление. 

Публикациите, които са представени от кандидата по този конкурс имат приносно значение 

и за развитието на отношенията местна – централна власт спрямо потенциала на местната 

власт да бъде активен субект с роля в хоризонталните политики на общинско ниво и 

значението на общинските сдружения за постигане на хоризонтална интеграция в 

системата на държавно управление. Всеки от представените научни трудове има 

самостоятелен принос както в теорията, така и в практическата проекция на анализа на 

законодателството, институционалния капацитет и системните казуси от националния и 



международния опит на моделите на местно самоуправление и начин на връзка между 

централната и местната власт. Особено значение в светлината на експертния авторитет на 

доц. Стефанова са изводите за това, че децентрализацията като процес на предоставяне на 

правомощия и ресурси на по-ниските нива в системата на държавно управление е фактор 

за постигане на баланс и ефективност на самата система за държавно управление.  

Капацитетът на кандидата доц. дпн Милена Стефанова в предметното поле на 

настоящия конкурс е също убедителният профил на цитируемост на нейните публикации – 

95, вкл. в издания на авторитетните за наукометрията издания в рамките на Scopus и WoS, 

коректно посочени в приложените институционални справки.  

3. Заключение  

Представените публикации на кандидата и доказателства за нейния опит като 

преподавател и изследовател в предметното поле на местната власт и местното 

самоуправление убедително дават основание да се направи заключение за препоръка към 

научното жури да присъди на доц. дпн Милена Стефанова длъжността „ПРОФЕСОР“ по 

професионално направление 3.3 – Политически науки (местна власт и самоуправление), с 

което да бъдат признати постигнатите от нея стандарти за тази най-висока академична 

позиция. Нейният опит на преподавател и практик, опитът й в управлението на различни 

академични нива – ръководител катедра, заместник декан и заместник ректор открояват 

всички основания за положителен вот в подкрепа на кандидатурата на доц. дпн Милена 

Стефанова да й бъде присъдена длъжността „Професор“ на Софийския университет по 

професионално направление 3.3. – политически науки (местна власт и самоуправление).  

 

25.06.2021 г.       Подпис 

         Доц. д-р Албена Танева 


