
 
 

РЕЗЮМЕ 
на трудовете 

на гл. ас. д-р Галина Великова Милева, 
представени 

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” 
по професионално направление 9.1. Национална сигурност 

(Организация и управление извън сферата на материалното производство (Защита на 
културното наследство)), публикуван в ДВ бр. 103 от 23 декември 2011 г. 

 
Главен асистент д-р Галина Великова Милева – кандидат за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 9.1. Национална 
сигурност (Организация и управление извън сферата на материалното производство (Защита 
на културното наследство)), публикуван в ДВ бр. 103 от 23 декември 2011 г. – е с присъдена 
от ВАК образователна и научна степен «доктор» по научна специалност „Организация и 
управление извън сферата на материалното производство” въз основа на защитена дисертация 
на тема ”Организация и управление на защитата от пожари на недвижимите паметници на 
културата”. 

По темата на дисертационния труд кандидатът има 5 публикации, в т.ч. една 
монография, две статии в специализирани научни издания и два доклада на международни 
научни конференции. 

За участие в конкурса гл. ас. д-р Галина Милева е представила следните научни 
трудове и публикации, след получаване на образователната и научна степен „доктор”: 

 
1. Монография: 
„Изследване на сигурността на недвижимото културно наследство (методически 

основи на студентското научно-практическо проучване)”. Издателство „Албатрос”, С., 
2012 г. ISBN 978-954-715-551-0. Монографията е рецензирана и препоръчана за печат от 
двама професори от професионалното направление на обявения конкурс – проф. д-р Петър 
Христов и проф. д.ик.н. Владимир Томов. 

Монографията разглежда опазването на културното наследство като особен обект на 
защита. На анализ и оценка са подложени съществуващи проблеми и нови предизвикателства 
пред опазването на недвижимото културно наследство. Между тях особено внимание е 
отделено на опасностите и заплахите от природен, антропогенен и техногенен характер, на 
умишлените посегателства, на посегателствата от организираната престъпност и на рисковете, 
в зависимост от собствеността и използването на обектите – недвижимо културно наследство. 
Теоретично е обоснован методологическия и методически аспект на включването на 
студентите в изследвания с научно-приложен характер на основата на проблемния подход към 
защитата на недвижимото културно наследство. Предложена е методология за изготвяне на 
курсов проект по дисциплината „Защита на културното наследство”, която се базира на 
създадена методика на емпирично изследване на риска от пожар на обект – недвижима 
културна ценност. Разработени са изисквания към подготовката на курсов проект по защита 
на културното наследство. 

2. Статии: 
2.1. „Ефективното използване и опазване на недвижимото културно наследство, 

като стратегически ресурс за развитие на културния туризъм в България”, Трети 
Черноморски туристически форум „Културният туризъм – бъдещето на България”, изд. 
Славена, Варна, 2010, с. 75-86. ISBN 978-954-579-852-8 

Културното наследство е ценност за обществото, чието значение в условията на 
глобализация все повече определя избора на средата и качеството на живот. Ефективното 
използване, опазване и защита на културното наследство е основен акцент в европейските 



политики. То се разглежда като инструмент за икономически растеж, социална и духовна  
интеграция и като важен фактор за съхраняване и мултиплициране на културното 
многообразие на Европа. В статията е разкрита ролята на културното наследство като 
стратегически ресурс за развитие на културния туризъм в България, което предполага, че то 
трябва да бъде добре организирано, управлявано и защитено. Анализирана е 
трикомпонентната функционална система, която се базира на връзката „ценности – опасности 
– защита”. Акцент е поставен върху опасността от пожар, която от гледна точка на възможния 
мащаб на последиците се счита за най-голяма. Анализирани са данни и за други 
разрушителни въздействия, като прояви на вандализъм, графити, хулиганство и т.н. По 
подобие на факта, че липсва официална статистика за загубите от пожари за недвижимите 
културни ценности в България, такава не съществува и по отношение на други опасности от 
природен, техногенен и антропогенен характер - земетресения, наводнения, свлачища, 
разрушаване в следствие на влага, плесен и различни биологични вредители, самосрутване, 
безстопанственост и др. По тази причина Съветът на Европа приема регламенти (R (93) 9 и R 
(97) 2) и препоръчва на страните-членки на ЕС да полагат максимални усилия за извършване 
на систематични изследвания с цел да бъдат идентифицирани и оценени всички рискове, 
които застрашават физическото състояние, икономическата и културна стойност на 
наследството. 

 
2.2.„Знанието за риска като проблематика в обучението на специалисти в българските 

университети”, в съавторство с д-р Ст. Минева, сб. Осма международна научно-
практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование – 
2011” (Висшето образование в България и Стратегия „Европа 2020”),  изд. на 
Международно висше бизнес училище – Ботевград, (електронно издание), 2011, с.1050-
1069. ISBN 978-954-9432-43-5     
В статията се акцентира върху нарасналата обществена нужда от професионалисти във 

всички области, които придобиват знания в българските университети и вземат важни 
управленски решения на работното място. Тези решения трябва да се базират на умения за 
идентифициране на опасностите и рисковете и начините за тяхното минимизиране. 
Методологията и резултатите от представено изследване имат за цел да установят знанието за 
риска като проблем и неговото отразяване в обучението на специалисти в акредитираните 
български университети. Представени са кратки анотации по управление на риска, които 
присъстват в учебните програми на различни университети, учебни дисциплини и научни 
области. Направени са изводи, че е на лице тенденция знанието за риска да разширява своето 
поле на изследване и приложение и в професионални направления като науки за земята, 
психология, химични технологии, общо инженерство, архитектура, строителство и геодезия, 
енергетика, педагогика. Акцент е поставен върху професията на риск-мениджъра и неговата 
роля в решаването на текущи проблеми в бизнеса. 

 
2.3.„Застраховането на недвижими културни ценности – състояние, проблеми, 

перспективи”, Научна сесия 2011, Национален военен университет „В. Левски”, изд. на 
НВУ „В. Левски”, 2011 г. (под печат). ISSN 1313-7433 
Недвижимите културни ценности са разгледани като обект на защита в контекста на 

общата система на защита на националната сигурност. Застраховането на обекти на 
недвижимото културно наследство е един от методите за въздействие върху риска от пожар и 
други бедствия, който все още е недооценен и не се използва пълноценно на европейско 
равнище. В статията се изследва състоянието, посочват се проблемите и  предизвикателствата 
и се извеждат перспективите, съпътстващи дейността по застраховането на недвижими 
културни ценности в България и в страните от Европейския съюз. 

 
2.4.„Teaching Ecotourism – a Factor for Development of Innovative Tourist Product”, 

International Scientific Conference Proceedings “Hotel and Restaurant, Tourism and Exhibition 



Business: Innovative Directions for Development”, Kyiv National University of Trade and 
Economics, Ukraine, October 12-14, 2011, p. 34-37, English language. 
Съвременната туристическа индустрия съществува в изключително динамична 

политическа, икономическа и конкурентна среда. Развитието на екотуризма на национално и 
европейско ниво е съпроводено от движение в посока опазване на околната среда, което 
създава възможности за нови бизнеси за много хора. По отношение на функцията си на 
инструмент за управление на защитените природни територии, опазване на био-
разнообразието и генериране на доходи, екотуризмът изисква съответното образование, 
обучение и квалификация. В статията е представен обучителен пакет, произведен от проект 
„Да се научим на екотуризъм” по програма „Обучение през целия живот”, подпрограма 
„Грудвиг”, предназначен за обучение на възрастни и насочен към развиване на 
екотуристически бизнес в отдалечени райони.  
 
 
 
 
22.02.2012 г.       Съставил: 
         (гл. ас. д-р Галина Милева) 


