СТАНОВИЩЕ
От:

доц. д-р Андрей Иванов Нончев, УНСС

Относно:

конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Нов български
университет по професионално направление 3.3. Политически науки,
обявен в ДВ 41/18.05.2021 г.

1. Информация за конкурса
Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед №3-РК-194 от
24.06.2021г. на Ректора на НБУ на основание Решение на АС 10/22.06.2021г.
2. Кратка информация за кандидата
Документи за участие в обявения конкурс е подал един кандидат – гл. ас. д-р
Евелина Радославова Стайкова-Милева. През 2007г. тя придобива образователна
степен „бакалавър“ по политическа социология, а през 2009г. - „магистър“ по
политически мениджмънт в Нов български университет. След успешна защита през
2013г. на дисертационен труд на тема “Миграцията и новите граници на
гражданството:

България

в

съвременния

европейски

контекст”

в

НБУ,

кандидатката е удостоена с научна степен “доктор“ по политически науки. Тя е
работила в Департамента по политически науки като административен секретар
(2008-2009г.) и програмен директор (2010-2018г.). След 2012г. д-р СтайковаМилева е част от академичния състав на департамента, а от 1.10.2020г. е негов
ръководител. От 2008г. досега тя е изследовател и координатор в Центъра за
европейски бежански, миграционни и етнически изследвания (CERMES) към
Департамента по политически науки.
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3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност
Подадените от кандидата документи за участие в обявения конкурс съответстват на
изискванията на Закона за развитие на академичния състав и на Правилника за
неговото приложение, приет от Министерския съвет. Изпълнени са задължителните
условия по ЗРАСРБ (Чл.24). Покрити са и изискванията на НБУ (общо и по групи
показатели) за заемане на академична длъжност „доцент“, като д-р СтайковаМилева отчита постигнати общо 1565 точки. Попълнената обобщена справка е
придружена от доказателствени материали към съответните раздели на справката.
Кандидатурата на д-р Стайкова-Милева съответства на всички нормативни
изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ по обявения
конкурс в Нов български университет по професионално направление 3.3.
Политически науки.
4. Кратка характеристика на представените научни публикации
За участие в конкурса са представени общо 22 публикации на кандидата – защитен
дисертационен труд;

монография – хабилитационен труд (Е.Стайкова. 2020.

Градски политики и местна демокрация в началото на 21 век: глобални тенденции,
европейски перспективи, български реалности. София: НБУ); глава от колективна
монография; пет статии и доклади (две от тях в съавторство), публикувани в
научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с
научна информация; 12 статии и доклади (седем от тях в съавторство),
публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в
редактирани колективни томове; две студии, публикувани в нереферирани
списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни
томове.
Съдържанието на авторските публикации е разнообразно,

съответства на

тематичната област на конкурса и е ориентирано в три основни научни
направления:
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Първо, съвременните глобализационни процеси, миграционни и интеграционни
политики, със специален акцент върху проблемите на гражданството.
Второ, градските политики и местната демокрация в глобална, европейска и
национална перспектива.
Трето, права на човека, гражданска активност и политическо участие.
Д-р Стайкова-Милева е представила справка за цитирания на нейни научни
публикации. Посочени са пет цитирания в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в
монографии и колективни томове, един цитат в монография с научно рецензиране,
както и седем цитата в нереферирани списания с научно рецензиране. Цитиранията
свидетелстват за разпознаваемостта на кандидатката в българската и международна
академична и научна общност.
Публикациите на д-р Стайкова-Милева отговарят на високите академични
научни стандарти и са получили не само национално, но и международно
признание, което дава безспорни аргументи тя да заеме академичната
длъжност „доцент”.
5. Научно-изследователска дейност
Д-р Стайкова-Милева участва в 11 национални и 15 международни

научни и

образователни проекта. Тя е ръководител на три национални научни и
образователни

проекта,

координатор

на

национален

научен

проект

и

съкоординатор на международен образователен проект.
Д-р Стайкова-Милева е организатор на три международни научни конференции. От
2017г. организира публични събития в рамките на общоуниверситетския семинар
„Права на човека“ съвместно с колеги от департаментите по „Право“ и „Социална
работа“, а след 2012г. регулярно организира и публични събития в рамките на
семинар „Миграционна политика“. Тя е съкоординатор на Зимен университет
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„Diversity in the city: social policy of inclusion" на Център за миграционни
изследвания, CERMES, програма ERASUMIP (2011 - 2012).
Активната научно-изследователска

дейност на д-р Стайкова-Милева,

материализирана в конкретни и оригинални авторски публикации, е
категорично основание тя да бъде удостоена с академичната длъжност
„доцент”.
6. Педагогическа дейност
Като програмен директор, програмен консултант и член на съвета на департамент
„Политически науки“ в периода 2008-2018г. д-р Стайкова-Милева взема активно
участие при създаването на бакалавърска програма „Международна политика“ (на
френски език) и магистърска програма „Международни отношения и сравнителна
политика“ (на френски език). Същевременно тя участва в усъвършенстването на
бакалавърската програма „Политически науки“ и магистърските програми
„Дипломация и международни отношения“ и „Политически мениджмънт и
публични политики“, както и в развитието на нови курсове, сред които „Права на
човека“, „Политики на равнопоставеност“, „Европейско гражданство“, „Дигитална
политика“, „Европейска миграционна политика“, „Международни политики на
гражданство“, „Миграционна политика“ (на английски език), „Електронно
управление“, „Управление и анализ на градски политики“ и други. Тематичното
съдържание на програмите и курсовете, в чието развитие и усъвършенстване
участва кандидатката в конкурса, пряко кореспондират с нейната научни интереси
и изследвания. Заслужава да се отбележат и проведените д-р Стайкова-Милева
девет публични лекции от името на НБУ по покана на висши училища или
престижни национални и международни организации.
Д-р Стайкова-Милева притежава необходимия преподавателски опит и
професионална компетентност

за заемане на академичната длъжност

„доцент”.
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7. Синтезирана оценка на основните научни приноси на кандидата
Въз основа на представените публикации и участието в международни и
национални научни и образователни проекти, изследвания и форуми, могат да се
откроят няколко основни взаимосвързани области на научните приноси на
кандидата:
1. Първо, приноси към систематичното теоретично и емпирично изследване
на взаимовръзката между интензифициращите се миграционни процеси в
условията на глобализация и еволюцията в съдържанието на концепцията
за гражданството (Стайкова, Е. 2013. Миграцията и новите граници на
гражданството: България в съвременния европейски контекст. Докторска
дисертация). Тематизирани са нови ненационални форми на гражданство,
породени най-вече от нарастващата международна мобилност на хората постнационално, транснационално, космополитно, европейско гражданство,
денизеншип. В контекста на тези нови ненационални форми на гражданство,
д-р Стайкова-Милева разработва оригинална концепция за т.нар. глокално
гражданство,

вдъхновена

от

наблюдаваните

синхронни

процеси

на

глобализиране и урбанизиране, при което интернационализацията на градовете
се превръща в силен идентификационен фактор. Аргументирана е и връзката
между глокалното гражданство и разгръщащия се глобален граждански
активизъм, предоставянето на широк спектър от права на чужденци,
съпоставими с тези на гражданите на националната държава, както и
възможности за тяхната наднационална защита. Въз основа на емпирични
данни е предложена и оригинална типология, която на база индивидуалното
възприемане на гражданството разграничава няколко идеално-типични модели
на мобилния гражданин.
2. Второ, приноси към концептуализирането на града в политологическа
перспектива през призмата на политиките, принципите на местната
демокрация и моделите на местно самоуправление (Стайкова, Е. 2020.
Градски политики и местна демокрация в началото на 21 век: глобални
тенденции, европейски перспективи, български реалности. София: НБУ.

5

Хабилитационен труд). Систематизирани са основни концепции и подходи за
разбиране на модерния град, като е анализиран значителен масив от теоретични
разработки и емпирични изследвания, статистически данни, национални и
международни стратегии и политики, нормативни и програмни документи.
Направен е категоричен извод, че „демократичното управление е абсолютен
императив

за

функционирането

на

съвременния

град“,

който

обаче

задължително трябва да бъде придружен от изграждане на управленски
капацитет, разбиран като „съвкупност от мотивирани политически лидери,
експертни екипи, работещ административен апарат“. Изключително важно е
гражданското съучастие в управлението на градовете, за което предпоставка са
както развити институционални механизми на местната демокрация, така и
мотивирана,

заинтересована

и

компетентна

гражданска

активност.

Анализирани са иновативни модели на управление в „градовете на бъдещето“,
в които

се използват преимуществата на глобализирания свят, високите

технологии, зелената идея и гражданската активност. Оригинално е и
актуалното изследване на ролята на градовете по време на кризи с акцент върху
ефекта и реакциите на местните власти по време на пандемията от COVID-19
(Е. Стайкова. 2020. Градове и глобални кризи: COVID-19 и ролята на местното
самоуправление. В: Сборник научни трудове. Том 2. Киберсигурност.
Икономическа, социална и културна сигурност, стр. 488-495).
3. Трето, приноси към тематизиране на политическото и гражданското
участие в контекста на качеството и проблемите на съвременната
демокрация (Е. Стайкова (2014) Политическото участие: нормативни и
институционални рамки, В: Тодоров, А. и Д. Канев (съст.). Качество на
демокрацията в България, София: Изток-Запад. стр. 113-140). Специално
внимание

в

публикациите

на

д-р

Стайкова-Милева

е

отделено

на

евроскоептичнния и анти-елитистки дискурс, като основна характеристика на
популизма във всички негови форми и отразяващ широки обществени нагласи,
захранващи популистки партии и движения, включително в страни-членки на
Европейския съюз (E. Staykova and K. Aitamurto (2017). Countering Populist
Othering Online: Strategies of Anti-racist Movements. In: Mojca Pajnik, Birgit Sauer
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(ed.) Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in
Europe, New Yourk: Routledge, pp.172-188; E. Staykova, I. Otova, V. Ivanova
(2020). Anti-elitism as populist strategy of defending 'the people' In: Ranieri, M.
(ed.) Populism, Media and Education. Challenging discrimination in contemporary
digital societies, New York: Routledge, pp. 105-123).
Анализирани по иновативен начин са актуални аспекти на е-демокрацията, егражданствеността,

дигиталния гражданин (Е. Стайкова (2013) Е-

гражданственост – (р)Еволюция, В: Кръстева, А. (съст.) Дигиталният
гражданин, София: НБУ, с.138-148; Е. Staykova (2013) (e)Citoyennete –
(r)Evolution, In: Krasteva, A. (dir.) E-citoyennetes, Paris: L’Harmattan. pp. 81-93)

4. Четвърто, принос по отношение изследването на европейските и
национални измерения на миграционните и интеграционни процеси
(Е. Staykova. Emigration and immigration: Bulgarian dilemmas. In: South East
Europe Review (SEER); 2013, Vol. 16 Issue 4, p 403-415; Е. Стайкова, Т.
Трифонова (2010) Имигрантите в България. В: Тенденции в трансграничната
миграция на работна сила и свободното движение на хора - ефекти за България,
София, ИОО, стр. 87-107; Е. Стайкова (2009) Изследване на политиката за
интеграция в пет държави-членки на ЕС. В: Сборник "Методически указания за
наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция", стр. 166-193).
Научните приноси на д-р Стайкова-Милева дават безспорни аргументи тя да
заеме академичната длъжност „доцент”.
8. Критични бележки и препоръки към кандидата
Нямам

критични

бележки

по

същество

към

публикационната,

научно-

изследователската и образователната дейност на д-р Стайкова-Милева, но бих
отправил една препоръка към кандидата – да насочи по-голяма част от своите
публикации към издания, включени в библиографските системи Web of Science
(Thomson Reuters)

и Scopus (Elsevier), чрез което да увеличи видимостта и
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разпознаваемостта на своите научни търсения в българската и международната
научна общност.
9. Лични впечатления
Познавам д-р Стайкова-Милева като задълбочен и добросъвестен изследовател,
ползващ се с уважение в академичната колегия и професионалната общност. Тя се
отличава с коректност, добронамереност, почтеност и активна гражданска позиция.
10. Заключение
Въз

основа

на

посочените

качества

на

научно-изследователската

и

преподавателската дейност на д-р Евелина Радославова Стайкова-Милева
изразявам

убедеността

си,

че

тя

отговаря

на

всички

законови

и

професионални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент” в
Нов български университет по професионално направление 3.3. Политически
науки и препоръчвам на членовете на научното жури да гласуват за избиране
на кандидата по обявения конкурс.

13.09.2021г.
София
Подпис:
(доц.д-р Андрей Нончев)
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OPINION

By:

Assoc. Prof. Andrei Ivanov Nonchev, UNWE

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

1. Information about the competition
I participate as a member of the scientific jury of the competition as per Order №Z-RK 194
from 24.06.2021 of the Rector of NBU on the basis of Decision of the AC 10 / 22.06.2021.

2. Brief information about the candidate
Only one candidate has submitted documents for participation in the competition for the
academic position of “associate professor” at NBU - Dr. Evelina Radoslavova StaykovaMileva. She has graduated in 2007 as a bachelor in political sociology and in 2009 as a
master in political management at NBU. After successfully defending her dissertation in
2013 on the topic "Migration and the New Borders of the Citizenship: Bulgaria in the
Contemporary European Context" at NBU, the candidate was awarded the degree of PhD in
political sciences. She worked at NBU, Department of political sciences as an administrative
secretary (2008-2009) and Programme Director (2010-2018). Since 2012 Dr. StaikovaMileva has been a member of the Department of political sciences at the NBU, and since
October 1, 2020 she has been elected Department head. Since 2008 Dr. Staykova-Mileva has
worked as researcher and coordinator at CERMES (Centre for European Refugees, Migration
and Ethnic Studies).

3. Fulfilment of the requirements for acquisition of the academic position
The documents submitted by the candidate for participation in the announced competition
comply with the requirements of the Act for the Development of the Academic Staff in the
Republic of Bulgaria (ADASRB) and the Regulations for its implementation, adopted by the
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Council of Ministers. The obligatory conditions under ADASRB (Art. 24) have been
fulfilled. The minimum requirements of NBU (total and by groups of indicators) for holding
the academic position of “associate professor” have been met – Dr. Staykova-Mileva reports
achieved 1565 points. As required, originals or copies of documents accompany the
completed summary reference as evidence to the relevant sections.

The candidacy of Dr. Staykova-Mileva meets all of the mandatory requirements set in
the announced competition for academic position “associate professor” at NBU,
professional field 3.3 Political sciences.

4. Brief description of the presented scientific publications
A total of 22 publications of the candidate were presented for the competition – dissertation
defended, monograph – habilitation study (E. Staykova. 2020. Urban policies and local
democracy in the early 21st century: global trends, European perspectives, Bulgarian
realities. Sofia: NBU); chapter in a collective monograph; five articles and reports (two of
them co-authored), published in scientific journals, referenced, and indexed in world-famous
databases of scientific information; 12 articles and reports (seven of them co-authored),
published in unreferred journals with scientific review or published in edited collective
volumes; two studies published in unreferred journals with scientific review or published in
edited collective volumes. The content of the author's publications is diverse, corresponds to
the thematic area of the competition, and refers to three main scientific fields:
First, modern globalization, migration and integration processes and policies, with special
emphasis on the problems of citizenship.
Second, urban policies and local democracy in a global, European, and national perspective.
Third, human rights, civic activism, and political participation.

Dr. Staykova-Mileva presented a reference for the citations of her scientific publications.
Identified are five citations in scientific journals, referenced and indexed in world-famous
databases with scientific information or in monographs and collective volumes, one citation
in monograph with scientific review, as well as seven citations in unreferred journals with
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scientific review. The citations testify the candidate’s recognisability in the Bulgarian and
international academic and scientific community.

The publications of Dr. Staykova-Mileva meet the high academic scientific standards
and have received not only national but also international recognition, which gives
indisputable arguments for her to take the academic position of "associate professor".

5. Assessment of the candidate’s research activity

Dr. Staykova-Mileva has participated in 11 national and 15 international research and
educational projects. She has been the leader of three national research and educational
projects, coordinator of a national scientific project and co-coordinator of an international
educational project.
Dr. Staykova-Mileva has been an organizer of three international scientific conferences.
Since 2017 she has organising regularly public events in the framework of the universitywide seminar "Human Rights" together with colleagues from the departments of "Law" and
"Social Work", and after 2012 – the seminar "Migration Policy". She has been co-coordinator
of the Winter University "Diversity in the city: social policy of inclusion" of the CERMES
(Centre for European Refugees, Migration and Ethnic Studies), ERASUMIP programme
(2011 - 2012).

The active research activity of Dr. Staykova-Mileva, materialized in original author's
publications, further supports her candidacy for the academic position of "associate
professor".

6. Teaching experience
As a programme consultant, programme director, and member of the board of the
Department of Political Science in the period 2008-2018, Dr. Staykova-Mileva took an active
part in the creation of the bachelor's programme "International Politics" (in French) and the
master's programme "International Relations and Comparative Policies" (in French). At the
same time, she participated in the improvement of the bachelor's programme in “Political
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Science” and the master's programmes in “Diplomacy and International Relations” and
“Political Management and Public Policies”, as well as in the development of new courses,
including “Human Rights”, “Equality Policies", "European citizenship", "Digital policy",
"European migration policy", "International citizenship policies", "Migration policy" (in
English), "E-government", "Management and analysis of urban policies" and others. The
thematic content of the programmes and courses, in the development and improvement of
which the candidate in the competition has participated, directly corresponds to her research
interests. It also worth noting the nine public lectures held by Dr. Staykova-Mileva on behalf
of NBU at the invitation of universities or prestigious national and international
organizations.

Dr. Staykova-Mileva has extensive teaching experience and professional competence,
which fully qualify her for the academic position of "associate professor".
7. Summary assessment of the main candidate’s research and scientific contributions

Based on the presented publications and the participation in international and national
research and educational projects and scientific forums, several interrelated main areas of the
candidate's scientific contributions could be distinguished:
1. First, contributions to the systematic theoretical and empirical study of the
relationship between intensified migration processes in the context of globalization
and evolution in the content of the concept of citizenship (Staykova, E. 2013.
Migration and new borders of citizenship: Bulgaria in the contemporary European
context. Doctoral dissertation). New non-national forms of citizenship have been
thematized, caused mostly by the growing international mobility of people - post-national,
transnational, cosmopolitan, European citizenship, denizenship. In the context of these
new non-national forms of citizenship, Dr. Staykova-Mileva has developed an original
concept for the so-called “glocal citizenship”, inspired by the observed synchronous
processes of globalization and urbanization, in which the internationalization of cities
becomes a strong identifying factor. The connection between glocal citizenship and the
unfolding global civic activism, the granting of a wide range of rights to foreigners,
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comparable to those of the citizens of the nation state, as well as opportunities for their
supranational protection have also been argued. Based on empirical data, an original
typology, which takes into account the individual perception of citizenship and
distinguishes several ideal-typical models of a mobile citizen, has been proposed.
2. Second, contributions to the conceptualization of the city in a political perspective
through the prism of policies, principles of local democracy and models of local selfgovernment (Staykova, E. 2020. Urban policies and local democracy in the early 21st
century: global trends, European perspectives, Bulgarian realities, Sofia: NBU,
habilitation study). Basic concepts and approaches for understanding the modern city are
systematized, and a significant array of theoretical developments and empirical research,
statistical data, national and international strategies and policies, normative and
programme documents have been analysed. A definite conclusion has been made that
"democratic governance is an absolute imperative for the functioning of the modern city",
which, however, must be accompanied by building management capacity, understood as
"a set of motivated political leaders, expert teams, working administrative apparatus."
Civic participation in urban governance is extremely important, for which both the
developed institutional mechanisms of local democracy and motivated, interested, and
competent civic activity are a prerequisite. Innovative governance models in the "cities of
the future" have been analysed, which take advantage of the globalized world, high
technology, the green idea, and civic activism. The study of the role of cities during crises
is also topical, with an emphasis on the effect and reactions of local authorities during the
COVID-19 pandemic (E. Staykova. 2020. Cities and global crises: COVID-19 and the
role of local self-government. In: The scientific papers, Volume 2. Cybersecurity,
Economic, Social and Cultural Security, pp. 488-495).

3. Third, contributions to the thematization of the political and civic participation in the
context of the quality and problems of modern democracy (E. Staykova (2014)
Political participation: normative and institutional frameworks. In: Todorov, A. and D.
Kanev (ed.). Quality of Democracy in Bulgaria, Sofia: East-West, pp. 113-140). Special
attention in Dr. Staykova-Mileva's publications has been paid to the Eurosceptic and antielitist discourse, as a main characteristic of populism in all its forms and reflecting broad
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public attitudes, feeding populist parties and movements, including in EU member states.
(E. Staykova and K. Aitamurto (2017). Countering Populist Othering Online: Strategies of
Anti-racist Movements. In: Mojca Pajnik, Birgit Sauer (ed.) Populism and the Web:
Communicative Practices of Parties and Movements in Europe, New Yourk: Routledge,
pp.172-188, E. Staykova, I. Otova, V. Ivanova (2020) Anti-elitism as populist strategy of
defending 'the people' In: Ranieri, M. (ed.) Populism, Media and Education. Challenging
discrimination in contemporary digital societies, New York: Routledge, pp. 105-123).
Current aspects of e-democracy, e-citizenship, the digital citizen have been analysed in an
innovative way (E. Staykova (2013) E-citizenship - (r) Evolution, In: Krasteva, A. (ed.)
The digital citizen, Sofia: NBU, p. 138 E. Staykova (2013) (e) Citoyennete - (r) Evolution,
In: Krasteva, A. (dir.) E-citoyennetés, Paris: L'Harmattan. pp. 81-93)
4. Fourth, contribution to the study of the European and national dimensions of
migration and integration processes (E. Staykova. Emigration and immigration:
Bulgarian dilemmas. In: South East Europe Review (SEER); 2013, Vol. 16 Issue 4,
pp.403 -415; E. Staykova, T. Trifonova (2010). Immigrants in Bulgaria. In: Trends in
cross-border labour migration and free movement of people - effects for Bulgaria. Sofia,
OSI, pp. 87-107; E. Staykova (2009). Study of the Integration Policy in five EU Member
States. In: "Methodological Guidelines for Monitoring and Evaluation of Integration
Policies and Measures", pp. 166-193).

The scientific contributions of Dr. Staykova-Mileva give sound arguments and fully
support the decision she to be awarded the academic position of "associate professor".

8. Critical remarks and recommendations

I have no critical remarks on I have no critical remarks on the substance of the publications,
research and educational activities of Dr. Staykova-Mileva, but I would like to make a
recommendation to the candidate - to direct most of her publications to journals included in
the bibliographic systems Web of Science (Thomson Reuters) and Scopus (Elsevier), in order
to increase visibility and recognition of her research in the Bulgarian and international
scientific community.
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9. Personal impressions

I know Dr. Staykova-Mileva as an in-depth and conscientious researcher respected by the
academic and professional community for her correctness, goodwill, integrity, and civil
activism.

10. Conclusion

Based on the indicated qualities of the research and teaching activity of Dr. Evelina
Radoslavova Staykova-Mileva, I hereby express my firm conviction that she meets all
legal and professional requirements for being awarded the academic position of
"associate professor" at the New Bulgarian University in the professional field 3.3.
Political Science. I recommend the members of the scientific jury to vote for the
selection of the candidate in this competition.

13.09.2021

Signature: ……………………………

Sofia
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