СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Юлияна Гълъбинова, Нов български университет,
професионално направление 3.7. Администрация и управление,
върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност
„професор” по професионално направление 3.3. Политически науки (Местна власт и
самоуправление), обявен в ДВ бр.22/16.03.2021 г., с кандидат
доц. дпн Милена Христова Стефанова
І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания
За участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” доц. дпн
Милена Стефанова представя самооценка и доказателства, които са в пълно съответствие с
разпоредбите на националното законодателство.
Със своята дейност доц. Стефанова е изпълнила (а по някои от показателите –
надвишава) минималните изисквания към научната и преподавателската дейност за област 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки,
определени от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в
Република България (ППЗРАСРБ), на които трябва да отговарят кандидатите за заемане на
академичната длъжност „професор“.
Кандидатката по конкурса е с присъдени: научна степен „кандидат на науките“
(професионално направление 3.3. Политически науки, Диплома № 21 013 от 25.04.1991 г.,
ВАК), научна степен „доктор на науките” в професионално направление 3.3. Политически
науки, което се удостоверява с Диплома № СУ2019-3, издадена на 25.04.2019 г. и е доцент от
1998 г. (свидетелство № 19 224 от 03.08.1998 г., ВАК).
Монографията, която доц. Стефанова е представила за участие в конкурса –
„Сравнителните изследвания на местното самоуправление“, София, 2021, ISBN 978-954-075154-2, 116 стр., е с научен редактор проф. Румяна Коларова, рецензенти: доц. Елена КалфоваВойнова, д-р Симеон Петров, и е издадена от УИ „Св. Климент Охридски“.
ІI. Изследователска дейност и резултати
1. Оценка на монографичния труд, включваща оценка на научните и научно-приложните
приноси на автора
Проблематиката на представената за участие в конкурса монография е актуална и
значима. Оценката ми за научните и научно-приложните приноси на монографичния труд и
неговите качества е изцяло положителна. Сред тях се открояват в изключителна степен
следните:
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-

Доц. Стефанова анализира методология на сравнителните изследвания на местното
самоуправление като дял от сравнителната политология.

-

Важен принос на монографичната разработка е, че авторката й разграничава
подходите на изследване към различен тип обекти на сравнение и чрез анализ на
примерни методологии на сравнителни изследвания доказва приликите и разликите
в подходите към развити и новосъздаващи се демокрации.

-

Доц. Стефанова формулира и представя етапите на развитието на сравнителните
изследвания на местното самоуправление в четири аспекта, акцентирайки върху
историческия контекст, институционалния и слединституционалните подходи и
подходите за изследване на новосъздаващите се демокрации, като успешно защитава
тезата, че слединституционалният подход на практика съдържа в себе си и елементи
от институционалния.

-

Изключително ценни според мен са изложените от авторката разсъждения относно
ролята на сравнителните изследвания на общинско ниво в международен и в
национален контекст, и задълбочено анализираните примери от българската
практика в сферата на местното самоуправление, оценени от доц. Стефанова с оглед
на основни демократични права и принципи.
2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации, направени след

назначаването на академичната длъжност „доцент“
В самооценката и доказателствените материали са представени публикации след
назначаването на академичната длъжност „доцент“ по група показатели Г, чийто сбор възлиза
на 250 т. при изискуеми 200 т. от ППЗРАСРБ.
Освен основното си монографично изследване доц. Стефанова участва в конкурса с още
една монография, която не е използвана в предходна процедура: „Местна власт и местно
самоуправление“, второ преработено и допълнено издание, ISBN:978-954-07-5153-5, СУ "Св.
Климент Охридски", София.
Кандидатката за заемане на академичната длъжност „професор“ е разработила още: две
глави от колективни монографии, две студии (от които една на английски eзик) и шест статии,
като една от тях е на английски език и е публикувана в научно издание, индексирано и
реферирано в Web of Science. Нито една от публикациите не е използвана в предходна
процедура.
След като се запознах детайлно с представените за участие в конкурса за академичната
длъжност „професор“ публикации на доц. Милена Стефанова считам, че те са в пълно
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съответствие с направлението на обявения конкурс – 3.3. Политически науки, с фокус върху
местната власт и общинското самоуправление.
Прегледът ми на изследователската продукция е основание да направя следните пообщи и с оценъчен характер изводи:
-

Представените публикации демонстрират последователност в научното развитие на
кандидатката по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“;

-

Анализираната от авторката проблематика е много актуална и осигуряваща
възможности за задълбочени проучвания;

-

Всички разработки на доц. Стефанова се основават на представителна литература и
формулират и доказват авторски тези;

-

Публикациите на доц. Стефанова се характеризират с много научни и теоретични
приноси, но и със значими практико-приложни резултати.

-

Осъществените от кандидата изследвания са станали обществено достояние и са
докладвани на множество научни форуми.

3. Цитиране от други автори
По група Д „Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране и в
нереферирани списания с научно рецензиране“ кандидатката предоставя в самооценката си
информация и доказателства за 155 т. при изискуеми съгласно ППЗРАСРБ 100 т., т.е. и по този
показател тя надвишава минималните национални изисквания за развитие на академичния
състав в нашата страна.
Представените за участие в конкурса за академичната длъжност „професор“ публикации
на доц. Стефанова са цитирани в монографии и колективни томове с научно рецензиране и в
списания с научно рецензиране. Отчитам цитиранията на нейните трудове като доказателство
за високата оценка, която получава научно-изследователската й работа от други автори с
публикации в сферата на общинското развитие и местното самоуправление.
ІII. Учебна и преподавателска дейност
1. Аудиторна и извън-аудиторна заетост, работа със студенти и докторанти
В последните пет години доц. Стефанова значително надвишава норматива, като отчита
над 900 ч. учебна заетост годишно, от които по-голямата част представляват аудиторна
заетост. Преподавателската й натовареност се формира в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“
на две специалности от Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – Публична
администрация и Политология, както и в магистърската степен на Биологически факултет,
като тя е титуляр на 9 курса. Доц. Стефанова е ръководител на магистърска програма
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„Европейска публична администрация“, специалност Публична администрация в СУ „Св.
Климент Охридски“.
Тя има ръководства на множество дипломанти (над 20 студенти) и на 5 успешно
защитили в периода 2008-2020 г. своите дисертации докторанти.
IV. Административна и обществена дейност
1. Участие в органи на управление на СУ „Св. Климент Охридски“ (в различни периоди)
Доц. дпн Милена Стефанова е заемала следните следните ръководни позиции в СУ „Св.
Климент Охридски“: заместник-ректор по учебната дейност (ОКС „бакалавър“ и ОКС
„магистър“) и акредитацията; заместник-декан на Философския факултет; ръководител на
катедра Публична администрация.
2. Обществена активност
Кандидатката за заемане на академичната длъжност „професор“ членува в: Българската
асоциация по политически науки и УС на БАПН, редакционната колегия на списание
„Публична администрация”, редакционната колегия на списание „Политически изследвания“,
издание на Българската асоциация по политически науки, работната група за изработване на
проект на Стратегия за децентрализация на Република България, Националната комисия за
присъждане на етикета за иновациии и добро управление на местно ниво към Министерство
на регионалното развитие и благоустройството.
Секретар е на Асоциацията на българските градове и региони и на Института за местно
и регионално развитие.
Доц. Стефанова притежава

впечатляващ

професионален опит,

който влияе

изключително позитивно върху научно-изследователските й интереси и преподавателската й
дейност. Експертизата й като ръководител и член на проекти и професионален консултант е
формирана от ангажиментите й за различни международни и национални организации:
Световната банка, Трансперънси интернешънъл, Фондация и Институт „Отворено общество“,
Американска агенция за международно развитие и др. Управлявала е и е участвала в проекти,
финансирани от упоменатите организации и от: Европейската комисия, програма HESР,
програма Phare, оперативните програми на Република България („Добро управление“,
„Развитие на човешките ресурси“, „Административен капацитет“), Фонд „Активни граждани“
и др., както и проекти, възложени от Министерски съвет, Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, Министерство
на държавната администрация, Министерство на правосъдието, Министерство на външните
работи, Министерство на образованието и науката.
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V. Лични впечатления от кандидата
Впечатленията ми от научната, преподавателската и обществената дейност на доц. дпн
Милена Стефанова са изцяло положителни. Тя е един от най-изтъкнатите изследователи и
експерти в областта на местното самоуправление, децентрализацията и общинското развитие
в България, чиито трудове и компетенции са търсени и ценени както в нашата страна, така и в
чужбина.
Заключение
Кандидатурата на доц. Стефанова отговаря напълно на изискванията на Закона за
развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото прилагане.
Считам, че доц. дпн Милена Стефанова притежава многобройни и категорично доказани
приноси, както и безспорни достойнства като изследовател и преподавател.
Гореизложеното е основание да дам положителна оценка на научната и академичната
дейност на кандидатката и да подкрепя заемането на академичната длъжност “професор” в СУ
„Св. Климент Охридски“ от доц. дпн Милена Христова Стефанова в професионално
направление 3.3. Политически науки (Местна власт и самоуправление).

25.06.2021 г.

……………..............................
Доц. д-р Юлияна Гълъбинова
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