СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Добрин Христов Канев, НБУ, ПН 3.3. Политически науки
върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по
професионално направление 3.3 Политически науки, обявен в ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.,
с кандидат гл. ас. д-р Евелина Радославова Стайкова-Милева

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на Нов
български университет
Гл. асистент д-р Евелина Стайкова-Милева е единственият участник, подала необходимите
документи в срок и допусната до обявения от Нов български университет конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент по професионално направление 3.3. Политически науки.
Кандидатката отговаря на всички изисквания за заемане на споменатата академична длъжност,
поставени в чл. 29 на Закона за развитие на академичния състав в Р България. Същото се отнася
и за допълнителните изисквания на НБУ. Тя е придобила научната и образователна степен
„доктор“ по същото професионално направление през 2012 г. Заема академичната длъжност
главен асистент в Департамента по политически науки от 2012 г. до момента. Представила е
издаден монографичен труд и научни статии и студии, които не повтарят представените за
придобиване на образователната и научна степен "доктор" и са публикувани след назначаването
й на академичната длъжност „главен асистент“. Както свидетелстват приложените данни, нейната
досегашна научна продукция и преподавателските й постижения отговарят на минималните
национални изисквания за заемане на академичната длъжност доцент и на изискванията на НБУ,
като по някои от показателите показват по-високи резултати (раздели Г, Д, Е, както и по всички
раздели на НБУ – Ж, З, И).
ІI. Изследователска дейност и резултати
1. Оценка на монографичния труд, включваща оценка на научните и научно-приложните
приноси на автора
Представената за конкурса монография на Евелина Стайкова със заглавие „Градски политики и
местна демокрация в началото на ХХI век. Глобални тенденции, европейски перспективи,
български реалности“ е по тема, която очевидно е с голяма научна и политико-практическа
значимост. Интересът на учените към проблемите на съвременния град е нараснал неимоверно
поради съществената роля на градовете в множество аспекти на икономическото, социалното,

технологичното развитие.
Трудът, който е в размер на 223 печатни страници и с богата библиография, е структуриран в
четири глави, които следват стриктно логическата последователност на излагане на проблемите –
първо, изясняване на общите въпроси и понятия, свързани с изследванията на града и на градските
политики; второ, тръгване от общото към частното с начало изясняване на глобалните тенденции
в обекта на изследване; трето, след глобалното се слиза на европейското равнище, и четвърто,
стига се до градовете, градските политики и местната демокрация в България.
Авторката успешно се е справила и с потенциалните трудности при избора на подходяща
методология за изследване на толкова сложен и комплексен феномен като съвременния град. В
това отношение тя залага на интердисциплинарността с водеща роля на политологичния подход.
Сполучливо е приложен документен анализ по отношение на голям брой изследвани в текста
глобални, европейски и национални споразумения, стратегии, доклади. В труда са обработени и
значително количество статистически данни от различни източници. В четвърта глава са вплетени
и резултатите от включено участие на авторката.
Демонстрираният професионализъм на Евелина Стайкова при избора на изследователската тема,
при структурирането на труда и при прилагането на адекватна методология естествено са в
основата на нейни приноси в изследването на „градската проблематика“. Сред тях може да се
споменат специфичните ракурси, през които в много случаи се разглеждат градските политики и
проблеми. От една страна, това е призмата на местната демокрация. Нейният извод е, че
демократичното управление е „абсолютен императив за съвременния град“ (с. 204), но това
необходимо условие не е достатъчно, ако липсва управленски капацитет. От друга страна е
двойната аналитична призма на разглеждане на града едновременно на глобално и на местно ниво,
което й е позволило да очертае правдива картина и на постиженията, и на потенциала, и на
недостатъците на съвременните градове и свързаните с тях политики. В монографията авторката
сполучливо е представила всички нови тенденции в развитието на градовете и възможните
варианти за тяхното бъдеще.
Научно-приложни приноси можем да открием в четвъртата глава на монографията, в която са
анализирани състоянието и недостатъците на законодателството и политиките в България по
отношение на градовете с виждания за тяхното подобрение.
Като цяло монографията на Евелина Стайкова е сериозно и цялостно изследване, в което са

събрани, обработени и анализирани голямо количество данни за развитието на градовете в света,
в Европа, в България и са демонстрирани изследователските способности на авторката.
2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации, направени след назначаването
на академичната длъжност „гл. асистент“. Тя включва и оценка на изискването за
рецензираност на изданията.
Тези способности на Евелина Стайкова проличават и в другите публикации, които кандидатката е
представила за участие в конкурса. Става дума за публикуваните след назначаването й на
длъжност главен асистент общо деветнадесет публикации: шест научни публикации (глави в
колективни монографии и статии в научни издания), реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни (някои от тях в съавторство), единадесет статии и глави от книги и
две студии в издания с научно рецензиране. Почти половината от тях са на английски и френски
език, като три са намерили място в издания на най-авторитетни издателства като Palgrave
Macmillan и Routledge. Трябва да се каже, че това рядко се случва с млади учени като Евелина
Стайкова и е още едно доказателство за изследователските й качества.
В тези публикации се забелязва по-широката палитра от изследователски интереси и резултати,
на авторката. От една страна е темата за гражданството и гражданствеността, която присъства в
седем от публикациите и където също можем да открием научни приноси на авторката, например
по отношение на третирането на глокалното гражданство и е-гражданствеността. От друга страна
са проблемите на миграцията (четири публикации) – също една тема, разработвана от Стайкова
от години, в която тя има свой принос. Няколко текста са посветени на темата за популизма.
Същото се отнася и за проблемите на политическото участие и политическата активност.
Цялостният поглед върху научната продукция на кандидатката отново потвърждава извода за
нейните значителни постижения в това отношение.
3. Цитиране от други автори
Част от публикациите на Ева Стайкова са навлезли в международния научен живот, били са
предмет на цитирания и позовавания от други автори и са попаднали в реномирани бази данни.
Според приложената справка са налице 14 цитирания, шест от които в научни издания,
реферирани и индексирани в световно известни бази данни. Това показва, че кандидатката вече
присъства като автор на международната и националната изследователска сцена.
4. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески проекти и приложение
на получените резултати в практиката.

Евелина Стайкова доказва значителния си капацитет на изследовател и преподавател и с
работата си в изключително голям брой научни и образователни проекти. През последните
десетина години тя е участвала в 15 международни и 11 национални такива проекти. Отделно
от това кандидатката е била ръководител на три научни и образователни проекта. При това в
ред случаи става дума за значими теми на тези проекти и за сериозни институции, стоящи зад
тях, вкл. европейски. От гледна точка на допълнителните изисквания на НБУ трябва да се
спомене и факта, че по 11 от тези проекти са привлечени външни средства.
ІII. Учебна и преподавателска дейност
1. Аудиторна и извънаудиторна заетост, работа в електронния обучителен модул "MOODLE
– НБУ", осигуряване на студентски практики и стажове, работа със студенти и
докторанти
Както показва приложената документация, учебната заетост (аудиторна и извънаудиторна) на
Евелина Стайкова отговаря на всички изисквания. По-специално през изминалата 2019/2020
академична година учебната й заетост надхвърля 400 часа, от които 344 часа е аудиторната заетост,
а 60 часа – извънаудиторната. През годините кандидатката води самостоятелно или съвместно с
други колеги изключително голям брой курсове – например 14 през 2019/20 г., 15 през 2016/17 г.
Те са важна част от програмите на Департамента по политически науки за всички образователни
степени. Сред тях през последната година са например бакалавърските курсове Права на човека,
Политики на равнопоставеност, Европейско гражданство, Дигитална политика, Европейска
миграционна политика, както и магистърските курсове Електронно управление, Управление и
анализ на градски политики. Наред с това Ева Стайкова води и курсове на чужди езици:
Миграционна политика (на английски език), Малцинствени политики в централна и източна
Европа (на френски език), Нации, етноси, религии: основни понятия, Международни миграции
(на френски език), Електронно управление (на френски език), Политики на гражданственост (на
френски език).
Повечето от тези курсове са разработени и качени в подходящ вид в електронния обучителен
м
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Евелина Стайкова работи сполучливо със студентите. Интензивна е работата й с дипломанти,
д
като в периода 2012-2020 г. е осъществила научно ръководство на 11 успешно защитили
у
дипломанти. През тези години се е ангажирала с 25 рецензии на дипломанти, а е участвала в 25
л
комисии за държавни изпити.
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Кандидатката е осигурявала, организирала или ръководила студентски практики и стажове
– например теренно изследване по образователен проект „Градски политики, бизнес среда
и местна демокрация: изследване на среден български град (Лом)“, финансиран от
Бакалавърски факултет, НБУ (2017), с участието на 8 студента; стажове в Център за
миграционни изследвания за 8 студента; участие на 5 студента в Международен зимен
университет „Facing the Challenge of Youth Unemployment: Towards an Integrated European
Policy of Integration Towards an Integrated European Policy of Integration. Fribourg –– Erasmus
IP 2013" (2013) в Тилбург, Швейцария.
2. Работа с Еразъм-студенти.
Работила е активно и с Еразъм студенти, както в рамките на посочените по-горе дейности, така и
в курсовете на чужди езици.
3. Оценки от анкетите на студентите.
По справка от Център за качество и оценяване средната оценка от студентските анкети за
последните десет семестъра за Евелина Стайкова е отлична - 4.58 при максимална 5.00.
IV. Административна и обществена дейност
1. Участие в колективни органи на управление на НБУ
Евелина Стайкова е член на Академичния съвет на НБУ от есенен семестър на академичната
2020/2021 г. до момента. Член е на Факултетния съвет на Бакалавърски факултет от пролетен
семестър на учебната 2018/2019 г., а от следващия семестър е негов заместник-председател.
От 1 октомври 2020 г. е ръководител на Департамента по политически науки, като преди това е
била административен секретар (2008-2009) и програмен директор (2013-2018).
В момента е член и на университетски комисии - комисия към фонд „Учебни програми“ на
Бакалавърския факултет и комисия по акредитация на Бакалавърския факултет.
2. Обществена активност.
Университетската й активност се допълва и от обществена активност в сфери като имиграцията,
борбата с корупцията и др.
3. Привличане на студенти в програмата.
С активната си преподавателска и административна дейност кандидатката е допринесла за
привличането на студенти в НБУ.

V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)

Познавам кандидатката от 2004 г., когато тя беше приета за студентка по политически науки в НБУ.
Оттогава до завършването на магистърската степен съм й преподавал по ред курсове. Тя беше
отлична студентка и неслучайно беше удостоена с наградата „Чарлз Мозер“ през 2007 г. за
постижения в следването и гражданска смелост, а година по-късно стана Български студент на
годината в категорията социални науки и право. Успешна беше работата й като докторант, а
оценката на журито при защитата беше висока. Както личи от представеното по-горе, тя вече се е
утвърдила като отличен и компетентен преподавател. Това се допълва от изявените й
организационни качества, които тя демонстрира в работата си в департамента и на университетско
равнище.
VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата

Заключение: На основата на всичко посочено дотук стигам до заключението, че кандидатурата
на гл. ас. д-р Евелина Стайкова-Милева отговаря на всички изисквания за заемане на
академичната длъжност „доцент“. Имам предвид количеството и качеството на нейната научна
продукция; участието й в научни проекти; успешната й преподавателска и административна
дейност в Нов български университет; умението й да работи със студенти и докторанти. Това ми
дава всички основания да подкрепя категорично и с пълна убеденост допускането й до избор от
Академичния съвет на НБУ за доцент в професионалното направление 3.3. Политически науки.
12 септември 2021 г.
доц. д-р Добрин Канев

OPINION
by Assoc. Prof. Dobrin Hristov Kanev, PhD, NBU, 3.3. Political Science
on the scientific works for participation in a competition for the academic position of Associate
Professor in the professional field 3.3 Political Science, announced in the State Gazette, issue 41 /
18.05.2021,
with candidate Assistant Professor Evelina Radoslavova Staykova-Mileva, PhD

І. Assessment of compliance with the minimum national requirements and the requirements of the
New Bulgarian University
Assistant Professor Evelina Staykova-Mileva, PhD, is the only participant who submitted the necessary
documents in time and was admitted to the competition announced by the New Bulgarian University for
the academic position of Associate Professor in the professional field 3.3. Political Science.
The candidate meets all the requirements for holding the mentioned academic position, set in Art. 29 of
the Law for Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria. The same applies to the
additional requirements of the NBU. She obtained the scientific and educational degree "PhD" in the
same professional field in 2012. She has held the academic position of Assistant Professor in the
Department of Political Science since 2012. She has presented a published monograph and academic
articles and studies, which do not repeat those presented for the acquisition of the educational and
scientific degree "PhD" and were published after her appointment to the academic position of "Assistant
Professor". As evidenced by the attached data, her current research output and teaching achievements
meet the minimum national requirements for the academic position of Associate Professor and the
requirements of NBU, and some of the indicators show higher results (sections D, E, E, and in all sections
of NBU - G, H, I).
II. Research activities and results
1. Evaluation of the monograph, including evaluation of the scientific and scientific-applied
contributions of the author
The monograph of Evelina Staykova presented for the competition entitled “Urban policies and local
democracy at the beginning of the XXI century. Global Trends, European Perspectives, Bulgarian
Realities” is on a topic that is obviously of great scientific and political-practical significance. The interest

of scholars in the problems of the modern city has grown enormously due to the essential role of cities
in many aspects of economic, social and technological development.
The work, which is 223 printed pages and has a rich bibliography, is structured in four chapters that
follow a strictly logical sequence of problems - first, clarifying general issues and concepts related to city
research and urban policies; second, starting from the general to the specific with the beginning
clarification of the global tendencies in the object of research; third, after the global it descends to the
European level, and fourth, it reaches the cities, urban policies and local democracy in Bulgaria.
The author has successfully dealt with the potential difficulties in choosing an appropriate methodology
for studying such a complex phenomenon as the modern city. In this respect, she relies on
interdisciplinarity with a leading role of the political science approach. Documentary analysis has been
successfully applied in relation to a large number of studied in the text global, European and national
agreements, strategies, reports. The paper also processes a significant amount of statistical data from
various sources. The results of the author's participatory observation are also interwoven in the fourth
chapter.
The demonstrated professionalism of Evelina Staykova in the choice of the research topic, in the
structuring of the work and in the application of an adequate methodology are naturally the basis of her
contributions to the research of "urban issues". Among them can be mentioned the specific perspectives,
through which in many cases urban policies and issues are considered. On the one hand, this is the prism
of local democracy. Her conclusion is that democratic governance is an "absolute imperative for the
modern city" (p. 204), but this necessary condition is not enough if there is a lack of managerial capacity.
On the other hand, it is the double analytical prism of looking at the city both globally and locally, which
has allowed her to describe a true picture of the achievements, potential and shortcomings of modern
cities and related policies. In the monograph the author has successfully presented all the new trends in
the development of cities and the possible options for their future.
Contributions can be found in the fourth chapter of the monograph, which analyzes the state and
shortcomings of the legislation and policies in Bulgaria regarding the cities with visions for their
improvement.
In general, Evelina Staykova's monograph is a serious and comprehensive study, which collects,
processes and analyzes a large amount of data on the development of cities in the world, in Europe, in
Bulgaria and demonstrates the author's research abilities.

2. Evaluation of the contributions in the other attached publications, made after the appointment of the
academic position Assistant Professor. It also includes an assessment of the requirement for peerreviewed publications.
These abilities of Evelina Staykova are evident in the other publications that the candidate has presented
for participation in the competition. These are a total of nineteen publications published since her
appointment as Assistant Professor: six scientific publications (chapters in collective monographs and
articles in scientific journals), referenced and indexed in world-famous databases (some of them coauthored), eleven articles and chapters from books and two studies in scientific peer-reviewed
publications. Almost half of them are in English and French, and three have found a place in the
publications of the most authoritative publishers such as Palgrave Macmillan and Routledge. It must be
said that this rarely happens to young scholars like Evelina Staykova and is another proof of her research
qualities.
In these publications the wider palette of research interests and results of the author is noticed. On the
one hand, there is the topic of citizenship, which is present in seven of the publications and where we
can also find the author's scientific contributions, for example regarding the treatment of glocal
citizenship and e-citizenship. On the other hand are the problems of migration (four publications) - also
a topic developed by Staykova for years, in which she has contributed. Several texts are devoted to the
topic of populism. The same applies to the problems of political participation and political activism.
The overall view of the candidate's research output once again confirms the conclusion about her
significant achievements in this regard.
3. Citation by other authors
Some of Eva Staykova's publications have entered international academic life, have been the subject of
citations and references by other authors and have found their way into renowned databases. According
to the attached reference, there are 14 citations, six of which are in scientific journals, referenced and
indexed in world-famous databases. This shows that the candidate is already present as an author on the
international and national research scene.
4. Evaluation of the results of participation in research and educational projects and application of the
obtained results in practice.
Evelina Staykova proves her significant capacity as a researcher and lecturer with her work in an
extremely large number of research and educational projects. In the last ten years she has participated in
15 international and 11 national projects. Apart from that, the candidate has been the leader of three

research and educational projects. In a number of cases, the projects are on important topics and
sponsored byserious institutions, incl. European ones. From the point of view of the additional
requirements of the NBU, it should be mentioned the fact that 11 of these projects have attracted external
funds.
III. Teaching activities
1. Classroom and extracurricular workload, work in the electronic training module "MOODLE - NBU",
providing student internships and trainings, work with students and graduates
As the attached documentation shows, the lecture workoad (classroom and extracurricular) of Evelina
Staykova meets all requirements. In particular, in the past 2019/2020 academic year, her workload
exceeded 400 hours, of which 344 hours were classroom lectures and 60 hours - extracurricular. Over
the years, the candidate leads alone or together with other colleagues an extremely large number of
courses - for example 14 in 2019/20, 15 in 2016/17. They are an important part of the programs of the
Department of Political Science for all educational degrees. Among them in the last year are, for example,
the bachelor's courses in Human Rights, Equality Policies, European Citizenship, Digital Policy,
European Migration Policy, as well as the master's courses in E-Government, Management and Analysis
of Urban Policies. In addition, Eva Staykova runs foreign language courses: Migration Policy (in
English), Minority Policies in Central and Eastern Europe (in French), Nations, Ethnicities, Religions:
Basic Concepts, International Migration (in French), E-Government (in French), Citizenship Policies (in
French).
Most of these courses have been developed and uploaded in an appropriate form in the electronic training
module "MOODLE - NBU" (their number reaches in the years 9-10).
Evelina Staykova works successfully with students. Her work with graduates is intensive, and in the
period 2012-2020 she provided academic guidance to 11 successfully defended graduates. During these
years she has engaged in 25 reviews of graduates, and has participated in 25 commissions for state exams.
The candidate has provided, organized or supervised student internships and trainings - for example, field
research on the educational project "Urban Policies, Business Environment and Local Democracy: A
Study of a Middle Bulgarian City (Lom)", funded by the Bachelor's Faculty, NBU (2017), with the
participation for 8 students; internships at the Center for Migration Studies for 8 students; participation
of 5 students at the International Winter University "Facing the Challenge of Youth Unemployment:
Towards an Integrated European Policy of Integration Towards an Integrated European Policy of
Integration. Friborg –– Erasmus IP 2013” (2013) in Tilburg, Switzerland.

2. Working with Erasmus students.
She has also worked actively with Erasmus students, both in the above activities and in the foreign
language courses.
3. Grades from student surveys.
According to the Center for Quality and Evaluation, the average grade from the student surveys for the
last ten semesters for Evelina Staykova is excellent - 4.58 with a maximum of 5.00.
IV. Administrative and public activities
1. Participation in collective governing bodies of NBU
Evelina Staykova has been a member of the Academic Council of NBU since the autumn semester of the
academic year 2020/2021 until now. He has been a member of the Faculty Council of the Bachelor's
Faculty since the spring semester of the 2018/2019 academic year, and from the following semester he
is its vice-president.
Since October 1, 2020, she is the Head of the Department of Political Science, having previously been
the Administrative Secretary (2008-2009) and Program Director (2013-2018).
She is currently a member of university commissions - a committee at the Fund "Curricula" of the
Bachelor's Faculty and a commission for accreditation of the Bachelor's Faculty.
2. Social activity.
Her university activity is complemented by public activity in areas such as immigration, the fight against
corruption and others.
3. Attracting students to the program.
With her active teaching and administrative work, the candidate has contributed to attracting students to
NBU.
V. Personal impressions of the candidate (if any)
I have known the candidate since 2004, when she started as a political science student at NBU. Since
then, until the completion of her master's degree, I have taught her a number of courses. She was an
excellent student and was awarded the Charles Moser Prize in 2007 for academic achievement and civic
courage, and a year later became the Bulgarian Student of the Year in the social sciences and law category.
Her work as a PhD student was successful, and the jury's evaluation during the defense was high. As can
be seen from the above, she has already established herself as an excellent and competent scholar. This

is complemented by her outstanding organizational qualities, which she demonstrates in her work in the
department and at university level.
Conclusion: Based on all the above, I come to the conclusion that the candidacy of Assistant Professor
Evelina Staykova-Mileva, PhD, meets all the requirements for holding the academic position of
Associate Professor. I mean the quantity and quality of her research output; her participation in research
projects; her successful teaching and administrative work at the New Bulgarian University; her ability to
work with students and graduates. This gives me every reason to support categorically and with full
conviction her admission to election by the Academic Council of NBU as an Associate Professor in the
professional field 3.3. Political Sciences.

September 12, 2021

Assoc. Prof. Dr. Dobrin Kanev

