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професионално направление 3.7. Администрация и управление, Организация и
управление извън сферата на материалното производство
Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по
конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (бр. № 95 от 16.11.2018 г.) и на
интернет-страницата на университета за нуждите на катедра „Администрация,
управление и политически науки“, към Факултет „Международна икономика и
администрация”. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията
на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния състав на
ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно спазена.
1. Общо представяне на получените материали
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат д-р
Даниела Костадинова Михалева.
За участие в конкурса кандидатът д-р Даниела Костадинова Михалева е
представила списък от общо 7 заглавия, в т.ч. 4 публикации в български и
чуждестранни научни издания и научни форуми, (включени в референтния списък на
НАЦИД), 2 монографии и 1 книга. Публикация № 4.3 е в издание индексирано в
международната наукометрична база данни Index Copernicus International.
Всички 7 публикации са в научната област и тематика на обявения конкурс.
Представените документи са оформени старателно и прецизно. Тяхното
съдържанието изчерпателно представя научната и педагогическата дейност на
кандидата, постигнатите от него резултати, научни и научно-приложни приноси и
категорично доказва, че кандидатът притежава необходимите качества за заемане на
академичната длъжност „доцент”.
2. Данни за кандидата
Кандидатът Даниела Михалева притежава магистърска степен по публична
администрация (ВСУ „Черноризец Храбър”2001 г.), както и магистърска степен по
право (Икономически университет – Варна 1996 г.). От 2010 до 2013 г. е докторант на
самостоятелна подготовка във ВСУ „Черноризец Храбър”.
През 2013 г. Даниела Михалева успешно защитава дисертационен труд тема
„Вътрешен инспекторски контрол на администрацията, базиран на управление на
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риска”, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното
производство”.
Във ВСУ „Черноризец Храбър” кандидатът постъпва през 2000 год., където до
2010 г. е хоноруван асистент. В периода 2010-2013 г. Даниела Михалева е редовен
асистент към катедра „Администрация и управление” (понастоящем „Администрация,
управление и политически науки”). От 1 септември 2014 г. до сега д-р Михалева е гостпреподавател към катедрата.
Даниела Михалева има повече от 20 годишен юридически стаж, (съдебен
кандидат към Окръжен съд – Варна (02.1997 – 02.1998); юрисконсулт към НК „БДЖ” –
Локомотивно депо – Варна (06.1999 – 10.2000); адвокат към Адвокатска колегия –
Варна (07.1998 – 05.1999), (11.2000 г. - и понастоящем)), който й позволява да приложи
натрупаните си практически умения в преподаваните от нея дисциплини, свързани с
тематиката на обявения конкурс – „Административно-управленски и правни аспекти на
взаимодействието между публичния сектор и бизнеса”.
Д-р Михалева е участвала в 5 международни и национални изследователски
проекти, които имат пряко отношение с нейната преподавателска и
научноизследователска дейност.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Представената научна продукция на кандидата съответства на научната област и
тематиката на обявения конкурс, отговаря на изискванията за академични публикации
и съдържа научни и практико-приложни резултати и приноси.
От гледна точка на получени резултати с най-голяма стойност е представената
като хабилитационен труд монография “Трансформация на въздействието на
регулациите върху условията за бизнес в България” (труд № 1), която доразвива и
надгражда идеи на кандидата, публикувани в трудове №№ 4.1 и 4.3. Предмет на
изследователски интерес е въздействието на регулациите върху стопанската дейност в
България. Анализират се проблеми, бариери и несъответствия при прилагане на
нормативната уредба и политиката за по-добро регулиране.
В резултат на направеното изследване са изведени ориентири за установяване и
администриране на регулациите в национален контекст. Откроени са възможности и са
дадени насоки за трансформация на съществуващия модел на регулаторна среда в
България.
Във фокуса на изследователския интерес на кандидата попадат и
административно-правните аспекти на отговорността на държавата за вреди (труд № 2 монография, която не е представена като основен хабилитационен труд и труд № 4.2).
Посочените трудове насочват вниманието върху въпросите са реализиране на
отговорността на държавата и общините за вреди, причинени от незаконосъобразни
актове, действия и бездействие на държавните органи и администрацията.
Постигнатите резултати се отнасят до идентифицирани дисонанси и изведени
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алтернативи за адекватно реализиране на отговорността на държавата в европейски
контекст.
Трудове № 3 и №5 визират някои административно-управленски и правни аспекти
на управлението на риска в организации от бизнеса и публичния сектор. Въз основа на
изследвания европейски опит и национални практики е обоснована необходимостта и
са очертани методически насоки за прилагане на ориентиран към управление на риск
базиран подход за вътрешен инспекторски контрол на администрацията (труд №3).
Предложени са възможни решения за управление на риска от щети, причинени от
природни бедствия и аварии (труд №5).
Д-р Михалева вече е разпознаваема в академичните среди като изследовател в
тематичната област на обявения конкурс. Открити са 9 цитирания (4 в монографии и
колективни томове с научно рецензиране и 5 в нереферирани списания с научно
рецензиране), което надхвърля минималните изисквания за заемане на академична
длъжност „доцент“.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на
кандидата
Учебно-педагогическата дейност на кандидата е свързана с провеждане на
учебни занятия в специалностите „Бизнес администрация и мениджмънт“, „Публична
администрация и мениджмънт“, „Международен публичен и бизнес мениджмънт“,
ОКС „бакалавър“, по учебните дисциплини: „Административно-правни аспекти на
управление на бизнеса и публичния сектор”; „Противодействие на корупцията.
Конфликт на интереси”; „Риск мениджмънт” (в приложен аспект с акцент върху
дейността на администрацията); „Практикум за офис мениджъри“; „Правна закрила на
бизнеса и публичния сектор”.
В специалност „Публична администрация и мениджмънт“, профил „Съдебна
администрация“, д-р Михалева води занятия и по избираеми дисциплини като
„Устройство на съдебната власт и нейната администрация“, „Съдебна администрация в
административното правосъдие“, „Администрация в системата на Прокуратурата и
досъдебното производство“.
От 2014 г. д-р Михалева преподава и дисциплини в магистърски програми към
катедра „Администрация, управление и политически науки” както следва: „Съвременно
административно правоприлагане” (МП „Администрация и право”); „Нормативна среда
на административно-управленската дейност” (МП
„Инфраструктура на
администрацията“).
Преподаваните дисциплини съответстват на научната специалност и тематиката
на обявения конкурс.
От уч. 2014-2015 г. до сега, д-р Михалева има средно годишна аудиторна заетост
480-540 ч., приведени в упражнения.
Д-р Михалева е ръководител и ECTS координатор на магистърска програма
„Администрация и право”.
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Като ръководител на катедра „Администрация, управление и политически науки”
оценявам високо педагогическата, учебно-методическата и организационната дейност
на кандидата, а именно:
 По всички преподавани дисциплини са разработени качествени учебни
програми, учебни пособия, ръководства, казуси, тестове, делови игри и презентации за
редовно и задочно обучение, както и ресурси за дистанционно обучение, които се
актуализират всяка година.
 Активно работи със студенти, системно провежда индивидуални и групови
консултации и семинари. В часовете й редовно участват експерти от практиката. В
рамките на извън аудиторната заетост на студентите, организира практически занятия в
реална работна среда.
 Ежегодно е научен ръководител на успешно защитили дипломните си работи,
(повечето от които с практическа насоченост и по заявка на работодател), дипломанти.
 В качеството си на ръководител и ECTS координатор на МП „Администрация и
право” организира и координира учебната документация по ESTC, провежда
консултации на студентите; организира учебно-методическата дейност, организира
държавните изпити и защити на дипломни работи”.
 Проявява прецизност, отговорност, професионализъм и стриктност при
изпълнение на поставените задачи.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Приемам формулираните от кандидата приноси. От тях, като по-съществени, мога
да откроя:

На база на критичен анализ на европейски и български стратегически и
нормативни документи, и на европейската концепция за „по-добро регулиране“, са
изведени основните принципи на платформата за по-добро регулиране в България
(Труд № 1).

Доказана е необходимостта от подобряване на институционалната организация
на политиката за по-добро регулиране, съобразена със законовата рамка и
координацията на бизнес-процесите. На тази основа, и в контекста на европейския
дневен ред за добро регулиране, е откроена нова ролята на българската администрация
за административното обслужването и взаимодействие с бизнеса (Труд № 1 и Труд №
4.1).

Очертани са възможностите и са предложени насоки за иновация на
концептуалния модел на регулаторната среда за бизнеса в България (Труд № 1).

Идентифицирани са дисонанси и са посочени алтернативи за адекватно
реализиране на отговорността на държавата за вреди в европейски контекст (Труд № 2
и Труд № 4.2).

Анализирани са възможни решения (типични и иновативни), използвани
методи и практики за управление на риска в застраховането при щети, причинени от
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природни бедствия и аварии. Предложени са подходи за решаване на проблемите,
свързани с рисковете от катастрофи (Труд № 5).
Приносите са лично дело на кандидата и в преобладаващата си част имат
характер на обогатяване на съществуващи знания и приложение на научни постижения
в практиката. Иновативна практико-приложна стойност имат предложените насоки за
трансформация на съществуващия модел на регулаторна среда в България.
6. Препоръки
Препоръките ми към д-р Михалева са две:
1) Да публикува разработените от нея учебни ресурси като учебници и/или
учебни пособия.
1) Да активизира участието си в престижни научни форуми с международно
участие, както и публикационната си дейност в реферирани издания .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ
на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни
приноси, с убеждение давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното
жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р
Даниела Михалева да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално
направление 3.7 „Администрация и управление”.

19.03.2019 г.
Гр. Варна

Изготвил становището:
Доц. д-р Мария Великова
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