
СТАНОВИЩЕ 

ПО КОНКУРСА ЗА ДОЦЕНТ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ В НОВ 

БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

  

ОТ ДОЦЕНТ Д-Р МОМЧИЛ ДОЙЧЕВ БАДЖАКОВ 

- област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.3. Политически науки. 

Конкурсът за „доцент” е обявен за нуждите на Департамент „Политически 

науки” в Нов български университет в област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. 

Политически науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 

41/18.05.2021 г.  

 

В съответствие с Наредбата за развитието на академичния състав на Нов 

български университет и Образеца за структура на рецензия/становище по 

конкурс за заемане на академична длъжност доцент/професор в НБУ, 

Приложение № 5, настоящето становище е структурирано в няколко части, 

които оценяват изследователската дейности и резултати, учебната и 

преподавателска дейност, административната и обществена дейност, както 

и лични впечатления, мнения и препоръки към кандидата за заемане на 

академична длъжност „доцент“. За всяка от тези групи е изразено 

становище, което аргументира общата оценка за постигнатите от кандидата 

резултати по отношение на обявения конкурс.  

Кандидатурата за доцент на Евелина Стайкова съответства с 

минималните национални изисквания и изискванията на Нов български 

университет. Представеният хабилитационен труд ГРАДСКИ ПОЛИТИКИ 

И МЕСТНА ДЕМОКРАЦИЯ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК: Глобални 

тенденции, европейски перспективи, български реалности. (2020)  София: 

НБУ ISBN: 9786192331061, систематизира и представя в най-пълен вид идеи 

и подходи, които Стайкова развива и предишни свои научни публикации. 

Става въпрос за изработване на цялостна политологична концепция за 

развитието на съвремения град, на градските политики и усвършенстването 

на местното самоуправление. Трудът издава постигната творческа зрялост 

на автора и умение да се систематизират и анализират основните въпроси, 



особено свързани с развитието на съвременния град – от глобално и 

регионално, до национално и местно ниво.  

Останалите приложени публикации и творчески изяви, направени 

след назначаването на академичната длъжност „главен асистент“ на 

Евелина Стайкова са многобройни и направени в престижни и рецензирани 

издания. Те са цитирани в достатъчно на брой международни и национални 

публикации.  

Евелина Стайкова участва в многобройни изследователски и 

творчески проекти.  

Аудиторната и извън-аудиторна заетост на Евелина Стайкова е в 

широк диапазон, тя води активно много курсове, които са необходимия обем 

и в необходимото качество на учебна и преподавателска дейност. Затова те 

срещат интереса и високата оценка на нейните студенти. Нейната работа в 

електронния обучителен модул "MOODLE – НБУ" е изклчително успешна, 

тя активно се включва в  осигуряване на студентски практики и стажове, 

работи неуморно със студенти и докторанти.  

Кандидатът за доцент Евелина Стайкова участва активно в 

колективни органи на управление на НБУ. Тя се проявява като активен и 

компетентен изследовател и гражданин, способен на творчески идеи с 

практическа приложимост. Тя активно участва като член на Академичен 

съвет на НБУ от есенен семестър на академичната 2020/2021 г., член на 

факултетния съвет на Бакалавърски факултет от пролетен семестър на 

учебната 2018/2019 година до момента, зам. председател на факултетния 

съвет на Бакалавърски факултет от есенен семестър на учебната 2019/2020 

година до момента.  

Евелина Стайкова има участие, или ръководи национални и 

международни проекти, по които са привлечени външни средства и 

студенти по праграмите в НБУ. 

Още като отлична студентка, Евелина Стайкова остави у мене 

прекрасни впечатления със своето усърдие в усвояването на учебния 

материал, постигната последователно компетентност в умението да прави 

политологичен анализ и активно участие в научния живот на НБУ. 

Тезите на Евелина Стайкова допринасят в дискусията за мястото и 

ролята на съвременния град, тенденциите в неговото развитие и значението, 



което придобиват модерните градски политики в контекста на една 

цялостната концепция за развитие на местното самоуправление. Тази 

дискусия придобива и много ясни, и съществени практически измерения в 

България, и то в контекста на съвременната политическа трансформация.  

Постигнатите резултати и аргументираните научни тези на кандидата 

дават основание да се твърди, че Евелина Стайкова притежява 

необходимата степен на научна зрялост и умение последователно да 

допринесе за развитието на политологичното знание в специфичното и 

перспективно направление на нейната дейност. Показателите за успех на 

учебната и преподавателска дейност на кандидата отговарят на 

изискванията за заемането на академичната длъжност „доцент“ в Нов 

български университет. Научните резултати от изследванията и, както и 

личната и активна позиция в НБУ отразяват наличието на необходимите 

качества за успешна академична дейност. 

 

Като имам предвид всичко това, изразявам своята категорично 

положителна оценка за академичната дейност на кандидата, гл. ас., д-р 

Евелина Стайкова и подкрепям допускането и до избор за академичната 

длъжност „доцент“ от Академичния съвет на Нов български университет.  

 

 

22.09.2021 г.    доц. д-р Момчил Баджаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPINION 

 

By:   Assoc. Prof. Momchil Badjakov, NBU 

 

Regarding:  competition for the academic position of ”associate professor” at the New 

Bulgarian University (NBU), professional field 3.3. Political sciences, Published 

in SG No. 41 of 18.05.2021 

 

 

In accordance with the Ordinance on the Development of the Academic 

Staff of New Bulgarian University and the Structure Module for Review / Opinion 

for Competition for the Academic Position of Associate Professor / Professor at 

NBU, Appendix № 5, this opinion is structured in several parts that evaluate 

research activities and results, teaching and learning activities, administrative and 

social activities, as well as personal impressions, opinions and recommendations 

to the candidate for the academic position of "Associate Professor". An opinion 

was developed for each of these groups, which substantiates the overall 

assessment of the results achieved by the candidate in relation to the announced 

competition. 

Evelina Staykova's candidacy for associate professor complies with the 

minimum national requirements and the requirements of the New Bulgarian 

University. The presented habilitation work CITY POLICIES AND LOCAL 

DEMOCRACY AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY: Global 

trends, European perspectives, Bulgarian realities. (2020) Sofia: NBU ISBN: 

9786192331061, systematizes and presents in its fullest form ideas and 

approaches that Staykova develops in her previous scientific publications. It is a 

question of elaboration of a complete political science concept for the 

development of the modern city, of the city policies and the improvement of the 

local self-government. The work reveals the achieved creative maturity of the 

author and the ability to systematize and analyze the main issues, especially 

related to the development of the modern city - from global and regional, to 

national and local level. 

The other attached publications and creative performances made after the 

appointment of the academic position of "Chief Assistant" to Evelina Staykova 



are numerous and made in prestigious and peer-reviewed publications. They are 

cited in a sufficient number of international and national publications. 

Evelina Staykova participates in numerous research and creative projects. 

The classroom and extracurricular employment of Evelina Staykova is in a 

wide range, she actively leads many courses, which are the required volume and 

the required quality of teaching and learning activities. That is why they meet the 

interest and high appreciation of her students. Her work in the e-learning module 

"MOODLE - NBU" is extremely successful, she is actively involved in providing 

student internships and internships, works tirelessly with students and PhD 

students. 

The candidate for associate professor Evelina Staykova actively 

participates in collective governing bodies of NBU. She manifests herself as an 

active and competent researcher and citizen, capable of creative ideas with 

practical applicability. She actively participates as a member of the Academic 

Council of NBU from the autumn semester of the academic year 2020/2021, a 

member of the Faculty Council of the Bachelor's Faculty from the spring semester 

of the academic year 2018/2019 until now, Deputy. Chairman of the Faculty 

Council of the Bachelor's Faculty from the autumn semester of the academic year 

2019/2020 until now. 

Evelina Staykova participates in or manages national and international 

projects, which have attracted external funds and students from the programs at 

NBU. 

Even as an excellent student, Evelina Staykova left a wonderful impression 

on me with her diligence in learning the material, consistently achieved 

competence in the ability to make political analysis and active participation in the 

scientific life of NBU. 

Evelina Staykova's theses contribute to the discussion about the place and 

role of the modern city, the tendencies in its development and the significance that 

the modern city policies acquire in the context of the overall concept for the 

development of the local self-government. This discussion acquires very clear and 

significant practical dimensions in Bulgaria, in the context of modern political 

transformation. 

The achieved results and the argued scientific theses of the candidate give 

grounds to claim that Evelina Staykova has the necessary degree of scientific 



maturity and ability to consistently contribute to the development of political 

science knowledge in the specific and promising direction of her work. The 

indicators for success of the educational and teaching activity of the candidate 

meet the requirements for holding the academic position of "Associate Professor" 

at the New Bulgarian University. The scientific results of her research, as well as 

her personal and active position at NBU, reflect the availability of the necessary 

qualities for successful academic activity. 

 

With the mentioned above, I express my categorically positive assessment 

of the academic activity of the candidate, Ch. Assistant Professor, Dr. Evelina 

Staykova and I support the admission to the election for the academic position of 

"Associate Professor" by the Academic Council of the New Bulgarian University. 

 

 

22.09.2021       Momchil Badjakov 


