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СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на д-р  Даниела Костадинова Михалева 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“  

в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Организация и 

управление извън сферата на материалното производство 

(Административно-управленски и правни аспекти на взаимодействието между 

публичния сектор и бизнеса),  

обявен в ДВ бр. 95 от 16.11.2018 за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

Рaзработил: проф. д-р Албена Вуцова, СУ «Климент Охридски» 

Професионалнонаправление 3.8.Икономика, научна специалност «Икономика и 

управление по отрасли» 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. № 95 от 16.11.2018) и на 

интернет-страницата на университета за нуждите на катедра „Администрация, 

управление и политически науки“, 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 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. Публикациите съответстват напълно на научната специалност, 

по която е обявен конкурсът. 

Приложено е съдържанието на съответните публикации, както и следните 

документи: списък и резюмета на публикациите, автобиография, авторска справка за 

цитирания, справка от регистъра на НАЦИД, справка за приноси, справка за 

академична и педагогическа дейност. В количествен аспект представените материали 

отговарят на минималните национални изисквания, заложени в Правилника за 
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прилагане на ЗРАС в Република. България и Наредба № 3 за академичния състав на 

ВСУ „Черноризец Храбър”. 

 

2. Данни за кандида 

 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 2 риска”, докторска програма 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство”.  

Във ВСУ „Черноризец Храбър” кандидатът постъпва през 2000 г. 

Заеманите длъжности през годините са както следва: 

 2000 – 2010 г. – хоноруван асистент 

 2010 – 2013 г. – асистент, докторант на самостоятелна подготовка във ВСУ 

 2013 г. - асистент, доктор в Професионално направление 3.7. „Администрация 

и управление /Организация, управление на извън сферата на материалното 

производството/, ВСУ „Ч.Храбър“, Диплома №  Н-33/ 23.09.2013 г. 

 2013 – 2019 г. гост-преподавател   

 От 2000 г. кандидатът е практикуващ адвокат към Адвокатска колегия – Варна 

 

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, 

като покриват базовия минимум от индивидуални наукометрични показатели за 

вписване в публичния регистър н академичния състав в Република България, 

поддържан от НАЦИД и съдържа научни и практико-приложни резултати и приноси. 

Общият брой публикации, които напълно съответстват на научната специалност 

по която е обявен конкурса и обхваща 7 труда, от които:  

- Монография на тема “Трансформация на въздействието на регулациите 

върху условията за бизнес в България”, която следва да се приеме като хабилитационен 

труд;  

- Самостоятелна монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд на тема “Административно-правни аспекти на отговорността на 

държавата за вреди”;  
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- Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на ОНС „доктор“ на тема „Риск-базиран“ подход за вътрешен 

инспекторски контрол на администрацията“;  

-     три самостоятелни научни статии;  

-     един научен доклад.  

Като количествен параметър представената продукция отговаря на общите 

изисквания, дефинирани за тази позиция.  

Научните интереси на автора отразяват теоретико-приложни аспекти в няколко 

направления: въздействие на регулациите върху стопанската дейност в странат; 

отговорността на държавата и общините за вреди, причинени от незаконосъобразни 

актове, действия и бездействия на държавните органи и администрацията; проблеми на 

вътрешния инспекторски контрол на администрацията в контекста на прилагането на 

риск-мениджмънта в контролната дейност в администрацията на централната 

изпълнителна власт. В научните статии на кандидата също се разглеждат важни и 

актуални проблеми, касаещи дейността на публичната администрация в Република 

България и по-специално взаимодействието й с бизнеса. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Д-р Михалева има дългогодишен опит като университетски преподавател. 

Понастоящем тя води лекции и семинарни занятия по множество учебни дисциплини, 

изучавани в ОКС бакалавър и ОКС магистър: „Основи на публичната 

админиистрация”,  „Основи на правото” , „Държавна власт и държавна 

администрация”, „Административно право и процес”, „Стратегическо управление в 

публичната сфера”, „Право на Европейския съюз“, „Правна закрила на бизнеса и 

публичния сектор“, „Риск мениджмънт“, „Данъчен процес и данъчен контрол“, 

„Противодействие на корупцията в публичната администрация. Конфликт на 

интереси“, „Практикум за офис мениджъри“, „Съвременно административно 

правоприлагане“, „Нормативна среда на административно-управленската дейност“. 

През последната академична година общият брой на водените лекции от 

кандидата е 645 уч.ч. в ОКС „бакалавър” и 45 уч.ч. в ОКС „магистър”. 

Представените материали за учебната натовареност на д-р Даниела Михалева са 

свързани с професионалното направление и съответстват на научната специалност и 

тематиката на обявения конкурс. 
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5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Кандидатът е посочил следните научни и научно приложни приноси: 

• Идентифицирани са актуалните характеристики и проблеми на инспекторския 

контрол на администрацията в централната изпълнителна власт  в контекста на все 

по-широкото прилагане на риск-мениджмънта в държавното управление. (Публикация 

№ 3) 

• Въз основа на изследвания европейски опит и национални практики е откроен 

съществен дефицит в използването на иновативни подходи за повишаване 

ефективността на вътрешния инспекторски контрол и е обоснована е необходимостта 

от прилагане на ориентиран към управление на риска подход за вътрешен 

инспекторски контрол на администрацията. (Публикация № 3)  

• На база стратегическите документи, българската нормативна база и 

европейската концепция за „по-добро регулиране“ са изведени основните принципи на 

платформата за по-добро регулиране в България. (Публикация № 1) 

• Обобщена е необходимостта от подобряване на институционалната организация 

на политиката за по-добро регулиране, съобразена с законовата рамка и координацията 

на бизнес-процесите, определяне ролите в администрацията, обслужването и 

взаимодействието с бизнеса и развитието на европейския дневен ред за добро 

регулиране. (Публикации № 1 и 4.3) 

• Дефинирани са проблемите, слабостите и несъответствията при прилагане на 

нормативната уредба и политиката за по-добро регулиранеи са обосновани  

възможности и насоки за ограничаване и намаляване на административното 

регулиране и контрол върху бизнес-организациите. (Публикации № 1 и 4.1) 

• Идентифицирани са дисонансите и са посочени алтернативи за адекватно 

реализиране на отговорността на държавата в европейски контекст. (Публикации № 2 и 

4.2) 

• Анализирани са възможните решения (методи и практики) за управление на 

риска от щети, причинени от природни бедствия и аварии. Обобщени са резултатите от 

критичния изследователски анализ на типичните и иновативни решения в 

управлението на риска при взаимовръзка с основните модели и стратегии за защита от 

вреди и управление на риска, както и с методите за управление на риска в 

застраховането. Очертани са подходите за решаване на проблемите, свързани с 

рисковете от катастрофи. (Публикация №5) 

От представените приноси приемам четири.  

Не са представени документи за внедрявания на научни постижения на кандидата. 
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6. Бележки и препоръки  

Би било добре кандидатът да разнообрази портфолиото на представяне на своята 

продукция. Научните разработки, с които кандидатът участва в конкурса, са 

публикувани в нереферирани издания и е необходимо да преодолее този недостатък в 

публикационната си дейност. Препоръчвам на д-р Даниела Михалева да продължи 

активната си преподавателска работа и да задълбочи научно-изследователската си 

дейност, като засили публикационната си дейност в индексирани и реферирани 

списания в страната и чужбина, включително и на английски език. 

 

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, давам своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да 

предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р Даниела 

Костадинова Михалева да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално 

направление 3.7. Администрация и управление по специалност „Организация и 

управление на извън сферата на материалното производство“ 

(Административно-управленски и правни аспекти на взаимодействието между 

публичния сектор и бизнеса). 

 

18.03.2019 г..  Изготвил становището:  

     проф. д-р Албена Вуцова  

      

 


