СТАНОВИЩЕ
за научните трудове и учебната дейност
на ас. 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 г. за нуждите на ВСУ
„Черноризец Храбър”
Рaзработил: доц. д-р Александра Данкова Парашкевова – ВСУ «Черноризец
Храбър»
професионално направление «Администрация и управление»/научна специалност
“Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по
конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр.95 от 16.11.2018г.) 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 са подадени документи от единствен кандидат ас.
д-р Даниела Костадинова Михалева, гост-преподавател във Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“.
За участие в конкурса кандидатът ас. д-р Даниела Костадинова Михалева е
представилa списък от общо 7 заглавия, в т.ч. 4 публикации в български и чуждестранни
научни издания и научни форуми (3 статии и 1 доклад), 2 монографии, 1 книга.
Публикациите съответстват напълно на научната специалност, по която е обявен
конкурсът.
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2. Данни за кандида
Кандидатът е специалист в сферата на правото и публичната администрация.
Притежава магистърска степени по право от Икономически университет – Варна, както
и магистърска степен по централна администрация от ВСУ „Черноризец Храбър”. През
2013 г. придобива научна степен „доктор” в професионално направление: 3.7.
„Администрация и управление“, докторска програма „Организация и управление извън
сферата на материалното производство”. Асистент д-р Даниела Михалева работи във
Варненски свободен университет от 2010г., първоначално като хонорован асистент, а от
юли 2010 година като гост-преподавател по няколко учебни дисциплини.
Доктор Михалева се утвърждава като сериозен педагог и изследовател. Справката
за дейността на кандидата посочва много добри резултати както в областта на учебната
така и научно изследователската работа. Кандидатът притежава и сериозен практически
опит, като адвокат по граждански, административни и търговски дела. Важен момент в
дейността на кандидата е участието й в редица изследователски проекти. Участва в
проект “Подобряване на вътрешния административен контрол върху дейността на
администрацията”, съфинансиран от Европейския социален фонд в рамките на ОПАК,
приоритетна ос І “Добро управление”, подприоритет 1.2. “Прозрачна и почтена
държавна администрация” 2009 – 2010, както и в проект BG05 1ПО001-3.1.09-0002
„Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във
ВСУ „Черноризец Храбър“, 2013-2014 и проект № BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец
Храбър" в съответствия с изискванията на пазара на труда. Като член на катедра
„Администрация, управление и политически науки“ членува в мрежата на институтите и
училищата по публична администрация за Централна и Източна Европа (NISPAcee).
Освен с преподавателски опит ас. д-р Даниела Михалева разполага с необходимите
езикови, организационни и технически умения и компетенции.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Общият брой публикации, които напълно съответстват на научната специалност по
която е обявен конкурса обхваща 7 труда, от които:
 1монография на тема “Трансформация на въздействието на регулациите върху
условията за бизнес в България”, която следва да се приеме като хабилитационен
труд;
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-

1 самостоятелна монография, която не е представена като основен
хабилитационен

труд

на

тема

“Административно-правни

аспекти

на

отговорността на държавата за вреди”;
-

публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане
на ОНС „доктор“ на тема „Риск-базиран“ подход за вътрешен инспекторски
контрол на администрацията“;

-

3 самостоятелни научни статии;

-

1 доклад.

Научната продукция на кандидата позволява да направя следните обобщения и
изводи:
-

Кандидатът участва в конкурса със самостоятелна научна продукция, която е
рецензирана. Съществена част от научноизследователските резултати на автора
са представени в т.ч. и на престижни академични форуми, включително и в
чужбина.

-

Научните интереси на кандидата са фокусирани в няколко направления:
риск-мениджмънт в публичния сектор, въздействие на държавните регулации
върху условията за бизнес в България, административно-правни аспекти на
отговорността на държавата за вреди. Научните публикации се отличават с добър
стил и яснота на изложение, като представляват обобщаване на резултати по
актуални и значими проблеми в областта, в която е конкурсът за доцент.

-

Представените научни трудове свидетелстват за високото ниво на теоретична
подготвеност на кандидата в областта на правото и публичната администрация,
от което произтичат способносттите й да идентифицира нерешени проблеми, да
систематизира и оформя научни тези, които представя разбираемо и прецизно.
Представените за оценка научни трудове показват последователността на
извършваните от кандидата изследвания и целенасочения процес на формиране
на учен в областта на публичния мениджмънт.

Това аргументира и преценката ми, че трудовете отговарят на изискванията за
академични публикации.
4. Характеристика

и

оценка

на

учебно-педагогическата

дейност

на

кандидата
В рамките на учебната дейност, кандидатката е разработила лекционни курсове по
следните дисциплини: за ОКС „бакалавър” - „Административно-правни аспекти на
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управление на бизнеса и публичния сектор ”, „Правна закрила на бизнеса и публичния
сектор”, „Риск мениджмънт“ (в приложен аспект с акцент върху дейността на
адмиистрацията), „Противодействие на корупцията ”, „Устройство на съдебната власт и
нейната администрация” и др., а за ОКС „магистър” – „Съвременно административно
правоприлагане ”, „Нормативна среда на административно-управленската дейност“ и
др..
Годишният хорариум за учебната 2018/2019 година възлиза над 400 часа. Асистент
Михалева може да се определи като учен, активно търсещ връзката между науката и
практиката. Доказателства за това са нововъведенията в методите на преподаване и
осигурените занимания на студентите в практическа среда извън висшето училище.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Приемам формулираните научни и научно-приложни приноси на кандидата, тъй като те
представляват доразвиване и обогатяване на съществуващите знания с нови изследвания.

Приносите на кандидата са разпределени в две групи:
Първа група – научно-приложни приноси. Тук кандидатът е обогатил
съществуващите

знания

чрез

нова

авторова

интерпретация

на

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). Откроен е 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). Изведени са 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). Идентифицирани
са дисонансите и са посочени алтернативи за адекватно реализиране на отговорността на
държавата в европейски контекст. (Публикации № 2 и 4.2). 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.
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Очертани са подходите за решаване на проблемите, свързани с рисковете от катастрофи.
(Публикация № 5)
Втора група – научно-приложни приноси. Апробирана е възможността за
внедряване на „риск-базиран” подход за вътрешен инспекторски контрол на
администрацията и е показана практическата му приложимост за съществено
подобряване на инспекторската контролна дейност. (Публикация № 3). Предложени са
възможности и методически насоки за адаптиране на нормативната и методическата
уредба, регламентираща инспекторската дейност, ориентирани към използването на
„риск-базиран” подход при упражняването на контролната дейност на инспекторатите в
системата на изпълнителната власт. (Публикация № 3). Очертани са възможности и са
предложени насоки за иновация на концептуалния модел на регулаторната среда за
бизнеса в България. (Публикация № 1).
6. Бележки и препоръки
Да се положат повече усилия, потенциалът на кандидата да стане в по-голяма
степен обществено достояние и да бъде още по-полезен за практиката. Да се обърне
по-голямо внимание на публикации с дидактичен характер – учебници, ръководства,
пособия в помощ на учебната подготовка на студентите. Да се разшири
публикационната дейност в списания с импакт фактор.
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 Научното жури да
предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере ас.д-р Даниела
Михалева да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление
„Администрация и управление“

9.03.2019г.

Изготвил становището: .............................................
(доц. д-р А. Парашкевова)
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