
 

 

 

 
 

 

 

Приложение 3 към Наредба за развитието на академичния състав на НБУ 

 
СТАНОВИЩЕ 

 

От Проф. д-р Кристиан Банков, НБУ, 3.1. Социология, антропология и науки за културата, върху 

научните трудове 

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално 

направление 3.7. Администрация и управление (управление на образованието и културата), обявен 

в ДВ бр. 83/22.10.2019 г., с кандидат гл. ас. д-р Елена Атанасова Благоева 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на Нов 

български университет 

Представените доказателства показват пълно съответствие с националните изисквания и 

изискванията на НБУ, като точките по всички показатели надвишават минимума. Елена Благоева 

има докторска степен с решение на ВАК от 2009 - 05.08.33 “Теория и история на културата”. От 

2007 г. е доктор на НБУ.  

Представена е монография „Интернационализация на висшето образование в Европа. 

Формиране и управление на процесите на интернационализация в Европа като елемент от 

управлението на висшето образование“, одобрена от Издателския съвет на НБУ и издадена от НБУ 

с  рецензенти проф. д-р А. Тодоров-НБУ, доц. д-р Р. Николова - НБУ, доц. д-р С. Александрова – 

УНСС.  

По Група показатели Г – допълнителни научни публикации, сумата от точки е 265 при 

изискване 200; по група показатели Д - Цитирания в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране и в нереферирани списания с научно рецензиране сумата от точки е 70 при изискване 

50. Групата показатели Е не се изисква при конкурс за академична длъжност доцент, а само за 

професор, но кандидатката е представила своята дейност чрез доказателства, които отговарят на 

190 т. По Група показатели Ж са представени доказателства за 140 т. при изискване 50;  по група 

показатели З са представени доказателства за 90 т. при изискване 70; по група показатели И са 

представени доказателства за 90 т. при изискване 50.  

 

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

 

1. Оценка на монографичния труд, творчески изяви или други публикации, съответстващи по 

обем и цялостност на монографичен труд, включваща оценка на научните и научно-

приложните приноси на автора.  

Кандидатката гл. ас. д-р Благоева е представила хабилитационен труд по конкурса  

Интернационализация на висшето образование в Европа. Формиране и управление на процесите на 

интернационализация в Европа като елемент от управлението на висшето образование, София: 

НБУ, 2013, 160 стр. В него тя е приложила системен подход, от който се придобива точна представа 

за функционирането на съвременния университет и вътрешноприсъщата необходимост от 

интернационализация в Европейското академично пространство. Комбинацията от добре 

изградената теоретична рамка и оригиналните предложения за възможни стратегии за 

интернационализация на университета представляват съществената приносна част на труда и 

отговарят на изискванията за съответната академична длъжност. 

 

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации (творчески изяви), направени след 

назначаването на академичната длъжност „гл. асистент“. 

 

Кандидатката е предоставила за целите на конкурса и втора монография, публикувана 2017 г. 

Европейското измерение в образованието и културата – политики и управление. София: Авангард, 



253 стр., две статии в престижни научни списания, индексирани в Web of science (Emerging Sources 

Citation Index), както и 13 други статии. 

Монографията развива сходно с хабилитационния труд тематично поле, но разширява контекста на 

изследването в посока управлението на културата в европейското пространство и неразривната ѝ 

връзка с образованието. Трудът може да бъде използван и като учебник предвид систематичното 

изложение и критическия апарат, той затвърждава усещането за солиден професионален опит на 

автора.  

Публикуваните статии в престижни реферирани издания отразяват същите изследователски 

интереси и допълват съдържанието на монографиите. По този критерии, както вече бе отбелязано, 

кандидатката е отразила коректно общата сума показатели от 265 т. при изискване от 200.  

 

3. Цитиране от други автори.  

 

В самооценката са посочени 6 цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 

и 2 цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране, които също са 

коректно посочени в самооценката, като отново постигнатото надхвърля изискванията на 

правилника. 

 

4. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески проекти и приложение на 

получените резултати в практиката.  

Този показател не се изисква при конкурсите за доцент. Кандидатката има участие и най-вече 

ръководство на предимно международни проекти – представени са 7 проекта само през последните 

5 години, с които са привлечени и значителни средства. Най-значими са проектите финансирани от 

Европейския съюз по програмите „Жан Моне“ и „7 рамкова програма“ за научни изследвания“. По 

програма „Жан Моне“ авторката е разработила сертифициран курс, учебник и отворени семинари 

за студенти и професионалисти на тема “Политиката на ЕС в образованието и културата”. Курсът  е 

въведен в две магистърски програми на НБУ, а учебникът се ползва и за други курсове на 

кандидатката (Политиките на ЕС в областта на образованието и културата, София: НБУ, 2012. - 207 

стр., ISBN: 978-954-535-716-9). Общият сбор от точките по този показател е 190. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  
1. Аудиторна и извън-аудиторна заетост, работа в електронния обучителен модул "MOODLE – 

НБУ", осигуряване на студентски практики и стажове, работа със студенти и докторанти.  

Гл. ас. д-р Благоева е сред най-дейните преподаватели в НБУ, разработила е над 20 курса за 5 

бакалавърски, 3 магистърски, 1 докторска и 1 майнър програми. Била е експерт по изработване на 

съвместни програми и програми с двойна диплома, участвала е в разработването на схеми за 

обучение на 3 международни съвместни магистърски и пр. Учебната ѝ дейност надхвърля 

значително минималните изисквания за преподавателската категория, към която принадлежи.  

По другия основен показател за учебна дейност – работа с МУДЪЛ – изпълнението на изискванията 

(съгласно Наредбата за заетостта на редовните преподаватели) за публикации на учебни материали 

в електронния обучителен модул “Moodle НБУ” през периода на атестиране надхвърля 100%.  

Кандидатката е била академичен наставник на стажовете на 21 студенти в рамките на проект 

“Студентски практики”. Работила е директно със студенти в два проекта - “Щастливите студенти 

по публична администрация”. Отделно кандидатката има множество участия в комисии за държавни 

изпити, ръководство и рецензии на успешно защитили дипломанти. Има висока оценка от 

студентите: отличен 4,58/от 5 

 

IV. Административна и обществена дейност  

 

1. Участие в колективни органи на управление на НБУ.  

Кандидатката в конкурса активно е участвала в различни колективни органи на НБУ. В различни 

периоди е била е директор на Програмен съвет, програмен директор в Департамент “Публична 



администрация”, докладчик и член на Комисията за признаване на образователни степени 

придобити в чужбина, член на Комисия за стипендии от ХЕСП, член на Комисия за Еразъм 

мобилност, член на Комисия по стратегическо развитие 

2. Обществена активност  

Като Директор на МО и експерт многократно е била обучител в Центъра за обучителни ресурси 

за запознаване на преподаватели и студенти с европейските тенденции за развитие в областта на 

културата и висшето образование – „Европейското пространство за висше образование – 

Академично признаване на степени, периоди на обучение и професионални квалификации, 

придобити в чужбина. Ситуацията в България”; „Културната политика на ЕС и българският 

културен сектор – как да се възползваме“; „Европейското образователно пространство – 

Интернационализацията на висшето образование в Европа”; възможности по програмите за 

преподавателска и студентска мобилност, програма „Младеж“, „Грундвиг“ и др. 

 Освен учебна и научно-изследователска дейност, д-р Благоева активно поддържа 

експертизата си като професионален консултант към различни организации – работила е като 

експерт-оценител към Европейската комисия за Програма Еразмус-Мундус;  като консултант на 

МТСП и МРРБ за управление на проекти по програма ФАР и мн. др.; тя е управлявала или 

координирала международни проекти на НБУ и е била Институционален координатор по Програма 

Еразъм. 

 

V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)  

Познавам гл. ас. д-р Елена Атанасова Благоева от повече от 20 години, участвали сме заедно в 

многобройни семинари, работни срещи и други начинания, свързани с международната дейност на 

НБУ. Кандидатката винаги се е отличавала с високо ниво на експертност, с ясни идеи относно 

нужните действия по прилагане на международните политики на университета и добра теоретична 

подготовка. Тя е опитен лектор и демонстрира добри комуникационни умения в всички академични 

и административни дейности. 

 

VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  

 

Нямам. 

 

Заключение с ясно формулирана положителна или отрицателна оценка на академичната дейност 

на кандидата и предложение за допускането или недопускането му до избор от Академичен съвет.  

 

В оглед на изложеното до тук е ясно, че кандидатката удовлетворява изискванията за заемането на 

академична длъжност „доцент“ съгласно ЗРАСРБ, правилника за неговото приложение, както и 

изискванията на НБУ, определени в Приложение 2 на НРАС в университета. 

 

Без колебание предлагам на уважаемото научно жури кандидата по конкурса гл. ас. д-р Елена 

Атанасова Благоева да бъде избрана за заемане на академичната длъжност „доцент” в 

професионално направление 3.7 Администрация и управление (управление на образованието и 

културата) в НБУ. 

 

 

 

 

Дата 03.03.2020 г.       Подпис ……………. 


