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Критерии и показатели за оценка на кандидата:  

 

1. Във връзка с учебната дейност:  

След спечелен конкурс за редовен асистент по дисциплината 

„Информационно-аналитично осигуряване на защитата на националната 

сигурност”, обявен от ВСУ ”Черноризец Храбър”, от 09.09.1999 г. до 

настоящия момент ежегодно изпълнявам своята натовареност по отношение на 

учебната дейност над 120%. Провежданите семинарни и практически занятия 

със студенти от специалностите „Защита на националната сигурност”, 

„Управление на фирмената сигурност”, „Защита от аварии и бедствия”, 
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„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, „Право”, 

„Публична администрация”, „Икономика”, а след придобиване на ОНС 

„доктор” през 2009 г. водените лекционни курсове в специалност „ЗНС” са 

1.1. 

г. съм 

защитата на 

 

С” , УНК “Обществени науки”, специалност “Публична 

т крупни 

ето на учебни планове и 

прогр

г. съм 

на 

игурност и отбрана”, специалност “ЗНС”, 

УНК “ССПН”, специалност “Право”; 

както следва: 

Аудиторна и извънаудиторна натовареност.  

Семинарни и практически занятия по учебните дисциплини: 

През учебния период 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 и 2002/2003 

водила семинарни и практически занятия по дисциплините както следва: 

- “Информационно-аналитично осигуряване на 

националната сигурност” – УНК “ЮНОС”, специалност “ЗНС”;

- “Информатика” - УНК “ЮНОС”, специалност “ЗНС”; 

- “Информационни системи и технологии” – І и ІІ част - УНК “ЮНОС”, 

специалност “УФ

администрация”; 

- “Информатика и информационни системи” – І и ІІ част - УНК 

“ЮНОС”, специалностите “Защита на населението и околната среда о

аварии, бедствия и катастрофи” и “Пожарна и аварийна безопасност”. 

Разработила съм учебните програми за семинарните занятия по 

дисциплините “Информационно-аналитично осигуряване на защитата на 

националната сигурност”, “Информатика” и “Информационни системи и 

технологии” – І и ІІ част. Участвала съм в разработван

ами на сп. УФС и сп. ЗНС и актуализирането им. 

През учебния период 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 и 2006-2007 

водила семинарни и практически занятия по дисциплините както следва: 

• “Информационно-аналитично осигуряване на защитата на 

националната сигурност”, “Легални разузнавателни средства” и “Основи 

анализа по сигурността” – УНК “Сигурност и отбрана”, специалност “ЗНС”; 

• “Информатика” - УНК “С
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• “Информационни системи и технологии” – І и ІІ част - УНК 

“Сигурност и отбрана”, специалност “УФС” и “ЗАБ”, УНК “ССПН”, 

специалност “ППООР”; 

• “Комплексни информационни системи в сигурността” - УНК 

“Сигурност и отбрана”, специалност “ЗНС”; 

• “Теория на риска и безопасността” – І част - УНК “Сигурност и 

отбрана”, специалност “ЗНС”; 

• “Теория на риска и безопасността” – ІІ част - УНК “Сигурност и 

отбрана”, специалност “ЗАБ”; 

• “Глобализация и развитие” - УНК “Сигурност и отбрана”, 

специалност “ЗНС” (от уч. 2006-2007 г.); 

• “Приложна графика” - УНК “Сигурност и отбрана”, специалност 

“ЗНС” (от уч. 2006-2007 г.); 

През учебния период 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 и 

2011/2012 г. съм водила семинарни и практически занятия по дисциплините 

както следва: 

• “Основи на анализа по сигурността” – УНК “Сигурност и отбрана”, 

специалност “ЗНС” - 2007/2008; 

• “Приложна графика” - УНК “Сигурност и отбрана”, специалност 

“ЗНС” - 2007/2008; 

• „Управление на специалните служби” - УНК “Сигурност и 

отбрана”, специалност “ЗНС” и „КС” - 2007/2008; 

• „Оценка на риска” - УНК “Сигурност и отбрана”, специалност 

“ЗАБ” - 2007/2008, 2008/2009; 

• „Комплексни информационни системи в сигурността” - УНК 

“Сигурност и отбрана”, специалност “ЗНС”  - 2007/2008; 

• „Теория на риска и безопасността” – Юридически факултет, 

специалност „ЗНС” - 2008/2009; 
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• Основи на информационно-аналитичната дейност - Юридически 

факултет, специалност „ЗНС” - 2008/2009; 

• „Защита на информационните системи” - Юридически факултет, 

специалност „НС”, „КС” и „ЗАБ”  - 2008/2009, 2009/2010; 

• „Кризи от неконвенционален характер” - Юридически факултет, 

специалност - „ЗАБ” - 2008/2009, 2009/2010; 

• „Управление на риска” – специалност „Икономика” - 2008/2009. 

 

Лекционни курсове, водени  от 2008/2009 г. до момента:  

• Опазване на културно-историческото наследство - Юридически 

факултет, специалност „ЗНС” - 2008/2009; 

• „Теория на риска и безопасността” – Юридически факултет, 

специалност „ЗНС” - 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; 

• Основи на информационно-аналитичната дейност - Юридически 

факултет, специалност „ЗНС” - 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; 

• „Защита на информационните системи” и - Юридически факултет, 

специалност „НС”, „КС”и „ЗАБ”  - 2010/2011, 2011/2012; 

• „Защита на културното наследство”  - Юридически факултет, 

специалност „НС”, „КС”и „ЗАБ”  - 2010/2011, 2011/2012; 

• „Информационна сигурност” - Юридически факултет, специалност 

„НС”, „КС”и „ЗАБ”  -  2011/2012. 

 

Във връзка с обучението на студенти по програма „Еразъм” във ВСУ 

„Черноризец Храбър” през учебните 2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011 година 

съм разработила и провела лекционен курс по учебната дисциплина 

„Управление на риска” на английски език за студентите от други европейски 

университети, избрали тази дисциплина. Над 10 студенти за завършили 

успешно курса. 
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През периода до учебната 2008/2009 г. съм разработила учебните 

програми за семинарните и практическите занятия по посочените по-горе 

дисциплини. В съответствие с промените в учебните програми относно 

въвеждането на нови правила по мониторинг на учебния процес, оценяване на 

знанията и поддържане на високо качество в обучението, съм разработила и 

използвам оригинални методически материали за ефективно провеждане на 

обучението. Това включва казуси, делови игри, свободни дискусии, 

индивидуално изпитване, тестова проверка, курсови проекти и т.н. От 

техническите средства използвам аудиовизуална и компютърна техника. 

След придобиване на ОНС „доктор” за лекционните курсове „Защита на 

културното наследство”, „Основи на информационно-аналитичната дейност” и 

„Информационна сигурност”, съм разработила изцяло нови учебни програми и 

лекционни курсове. В учебния план за посочените учебни дисциплини не са 

предвидени практически и семинарни занятия, по време на които теоретичните 

знания да бъдат затвърдени и да бъдат формирани практически умения. 

Независимо от това обстоятелство в учебните програми на всички посочени 

дисциплини е включено извънаудиторно натоварване на студентите – изготвяне 

на курсов проект или курсова задача. За успешното им разработване се дават 

конкретни методически указания. В процеса на подготовка на самостоятелните 

работи със студентите работя он-лайн. Провеждам минимум една консултация 

във връзка с изготвяне на план за работа, насочване към подходяща литература, 

структуриране на изложението. За всеки випуск приетите и оценени курсови 

работи се съхраняват, като до момента броят им надхвърля 800 курсови работи 

и задачи.   

По дисциплината „Защита на културното наследство”, след поемането на 

лекционния курс в учебната програма съм включила задължителен елемент – 

курсов проект, като част от процедурата за оценяване. Подготвя се 

самостоятелно от всеки студент на основата на резултатите от теренно 

проучване и отговорите от анкетната карта (използвания инструментариум) за 
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изучаване състоянието на недвижима културна ценност. На базата на 

получената крайна оценка на риска обучаемите правят изводи и дават 

препоръки за неговото минимизиране. Работата по изучаването на обекта се 

съгласува при консултации с титуляра по дисциплината, а резултатите се 

обсъждат и докладват по електронен път. 

Една от формите за оценка на студентите по учебната дисциплина 

„Основи на информационно-аналитичната дейност” е изготвянето на курсов 

проект, отразяващ задълбочените знания по избрана от него тема от въпросника 

или тема с приложна насоченост (контент-анализ на актуален проблем в 

сферата на сигурността), която да отразява прилагането на придобитите умения 

и навици в курса на обучение. Разработила съм курсови задачи – индивидуални 

и групови, насочени към разрешаване на конкретен практически проблем 

(съпоставка и оценка на разузнавателна информация, логически задачи, 

практическо използване на аналитични методи и техники като «Мозъчна 

атака», «Делфи», «Сценарий» и др. 

Курсовият проект по учебната дисциплина «Иформационна сигурност» 

изисква задълбочена самостоятелна работа и самостоятелно добиване на 

емпиричен материал за определена организация (държавна или частна), за 

която студентите изготвят (примерен) модел за управление на системата за 

информационна сигурност или описват съществуващ такъв. Едновременно с 

добиването на емпиричните данни правят анализ и оценка на състоянието, 

което са установили като го съпоставят с изискванията за защита на 

информационната сигурност, отразени в приетите международни стандарти, 

които предварително са усвоили в процеса на обучението. 

В допълнение за целите на обучението съм разработила тестове по всяка 

от водените от мен дисциплини. Основната им роля е реализиране на 

предвидения в учебните програми текущ контрол на знанията на обучаемите. 

Освен работата като преподавател във връзка с учебната дейност активно 

съм участвала при подготовката на учебната документация за преминалите 
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акредитационни процедури на специалност “Защита на националната 

сигурност”, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения 

ред”, ОКС „бакалавър” и специалност „Подготовка на силите и средствата за 

действия при неконвенционални кризи”, ОКС „магистър”.  

Участвала съм в университетска работна група по обсъждане на 

документацията за университетската ECTS система за трансфер на кредити. 

ECTS – координатор съм на катедра „Сигурност и безопасност” и на 

магистърска програма „ПССДНК”. В качеството си на такъв съм организирала 

изготвянето и комплектоването на пълната документация (учебни планове и 

учебни програми) по ECTS за специалност „ЗНС” и „ППООР” (ОКС – 

бакалавър) и „ПССДНК” (ОКС – магистър). 

Извършвам методическо ръководство на студенти от катедра „Сигурност 

и безопасност” за обучение в университетския проект „Обучение на две 

скорости”.  

От 2008 г. до сега изпълнявам организационно-методическото 

ръководство на учебния процес на магистърска програма „ Подготовка на 

силите и средствата за действия при неконвенционални кризи ” – разработване 

и актуализиране на учебния план и учебните програми, организация на прием, 

планиране на учебен процес и контрол върху финансовата обезпеченост на 

програмата. Всеки випуск на магистърската програма по учебен план 

задължително преминава учебен стаж. Организацията и провеждането му се 

осъществява съгласно съвместно разработена „Методика за организация и 

провеждане на стажове и практики” от авторски колектив на катедра 

„Сигурност и безопасност” на ВСУ „Черноризец Храбър”. За трите завършили 

випуска съм организирала и ръководила методически стажовете в гр. Ялова, Р 

Турция (уч. 2008/2009 г.), гр. Анталия, Р Турция (уч. 2009/2010 г.) и гр. 

Монтана и гр. Козлодуй (уч. 2010/2011 г.). 

Била съм член на комисии на университетско ниво за подготовка на 

вътрешни нормативни актове и комисии по защита на студентските стажове по 
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програма Еразъм в Р Турция и в гр. Монтана и гр. Козлодуй за студентите от 

магистърска програма «Подготовка на силите и средствата за действия при 

неконвенционални кризи». 

Взех участие в университетска работна група за привличане на 

чуждестранни студенти, които да се обучават във ВСУ през учебната 2010/2011 

година. В тази връзка участвах в изготвянето на план-програма с цел 

оптимизиране на сътрудничеството между ВСУ „Черноризец Храбър” и Голяма 

община Анталия за обучение на основата на франчайзинг от турски 

образователни институции, както и в подготовката на материали и учебни 

планове на магистърски програми, по които да се обучават випускници на 

пожарникарски колежи и висши училища от Република Турция. Оказвах 

административна помощ при подготовката на документи на шестима турски 

граждани, желаещи да се обучават във ВСУ „Черноризец Храбър” в 

магистърски и докторски програми в Юридически факултет. 

През 2010 г. съм участвала в разработването на рекламни материали, на 

учебни планове за ОКС «бакалавър», ОКС «магистър» и за програма «Учене 

през целия живот» по културен туризъм във връзка с представянето на ВСУ 

«Черноризец Храбър» на организирания от Варненската стопанска камара 

Черноморски туристически форум «Културният туризъм – бъдещето на 

България». 

Организатор и технически секретар съм на годишната среща и 

конференция по проект COST Aкция C17: Built Heritage: Fire Loss to Historical 

Buildings, която се проведе през 2004 г. във ВСУ „Черноризец Храбър” с над 70 

участници от шестнадесет европейски страни, Израел, Турция и Русия. 

1.2. Публикувани учебни материали: 

1. Монографично изследване за използване в учебния процес: 

Изследване на сигурността на недвижимото културно 

наследство (методически основи на студентското научно-

практическо проучване), С., 2012 г. ISBN 978-954-715-551-0 
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2. Съставител съм на два сборника от научни конференции: 

1. Built Heritage: Fire Loss to Historical Buildings, International 

Workshop Proceedings, 9-11 September 2004, УИ ВСУ, В., 2006. 

ISBN-10: 954-751-072-Х 

ISBN-13: 978-954-751-072-2 

2. Подготовка на кадри с висше образование за МВР през ХХI век 

по: Защита на националната сигурност, Управление на фирмената 

сигурност, Противодействие на престъпността и опазване на 

обществения ред, Пожарна и аварийна безопасност, УИ ВСУ, В., 

2003, с. 112. 

ISBN 954-751-017-7 

 

1.3. Работа със студенти в научноизследователска дейност: 

Като научен консултант съм работила с един дипломант от специалност 

«Защита на националната сигурност», профил «Защита от аварии и бедствия»» 

и с двама магистри от магистърска програма „Подготовка на силите и 

средствата за действия при неконвенционални кризи”, които постигнаха 

отличен успех при защитите на дипломната работа и магистърските тези.  

През 2011 г. под мое ръководство, студентката Десислава Димитрова 

Богданова от специалност «Защита на националната сигурност», разработи 

доклад и участва в VІІ-мите Национални студентски четения «Европейско 

културно-историческо наследство», организирани от Студентски историко-

археологически клуб «Проф. Велизар Велков» при Пловдивски университет 

«Паисий Хилендарски». 

 

2. Във връзка с научноизследователската дейност:  

2.1. Участие в научноизследователски проекти: 

Участвала съм в национални и международни проекти от името на 

Варненски свободен университет: 
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– COST Action C17: Built Heritage: Fire Loss to Historical Buildings, European 

Science Foundation, European Commission (2003-2006 г.), като член на първа 

и трета работни групи;  

– Програма „Учене през целия живот” Секторна програма „Грюндвиг”, 

многостранни проекти, Номер на проекта 502124-LLP-1-2009-FI-

GRUNDTVIG-GMP „Да се научим на екотуризъм”  /N8URjob/ (2010-2012 

г.), в подготовката на педагогическа стратегия, учебен план и изготвяне на 

учебен курс. 

2.2 . Участие с доклади в международни и национални научни форуми: 

1. Международна научна конференция “Hotel and Restaurant, Tourism and 

Exhibition Business: Innovative Directions for Development” (Хотелски, 

ресторантьорски, туристически и панаирен бизнес: иновативни насоки за 

развитие), Киевски национален университет по търговия и икономика, 

Украйна, октомври, 2011.  

2. Научна сесия 2011, на Национален военен университет „В. Левски”, гр. 

Шумен, 2011. 

3. Осма международна научно-практическа конференция „Преподаване, 

учене и качество във висшето образование – 2011”, (Висшето 

образование в България и Стратегия „Европа 2020”),  Международно 

висше бизнес училище – Ботевград, май, 2011. 

4. Международна научна конференция “Sustainable Development in the 

Function of Environmental Protection” (Устойчивото развитие при 

функционирането на защитата на околната среда), Белград, Сърбия, 

април, 2011. 

5. Шеста научна конференция с международно участие „Гражданската 

безопасност 2011”, Академия на МВР, София, 2011. 

6. Годишна научна конференция, РУ „Ангел Кънчев”, ноември, 2010. 
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7. Трети Черноморски туристически форум „Културният туризъм – 

бъдещето на България”, организиран от Варненска туристическа камара, 

Варна, септември, 2010. 

8. ІІ-ра национална научно-практическа конференция по управление в 

извънредни ситуации и защита на населението, Център за изследвания по 

национална сигурност и отбрана - БАН, София, 2007. 

9. ІV-та Международната научна конференция “Пожарната и аварийната 

безопасност’ 2007”, Академия на МВР, 2007. 

10. Международна научна конференция “Natural Resources – Basis of 

Tourism” (Природните ресурси – основа за развитие на туризма), Белград, 

Сърбия, април, 2006. 

11. Информационни дни на COST в България, организирани от 

Министерството на образованието и науката, Пловдив, април, 2005. 

12. Международна научна конференция “Environment and people’s health” 

(Околната среда и здравето на хората), Сърбия, Белград, април, 2005. 

13. Седма работна среща по проект COST Акция C17: Built Heritage: Fire Loss 

to Historical Buildings, Хелзинки, Финландия, октомври, 2005. 

14. Международна научна конференция “Built Heritage: Fire Loss to Historic 

Buildings” и пета работна среща по проект COST Акция C17 на 

Европейската комисия, ВСУ «Черноризец Храбър», Варна, септември, 

2004. 

15. Международна научна конференция “Предизвикателства пред 

образованието и науката в контекста на глобализацията”, Бургаски 

свободен университет, 2004. 

16. Първа работна среща на Трета работна група по проект COST Акция C17: 

Built Heritage: Fire Loss to Historical Buildings, Париж, Франция, октомври, 

2004. 
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17. Първа работна среща на Първа работна група по проект COST Акция 

C17: Built Heritage: Fire Loss to Historical Buildings, Виена, Австрия, юли, 

2004. 

18. Четвърта работна среща по проект COST Акция C17: Built Heritage: Fire 

Loss to Historical Buildings, Трьондхайм, Норвегия, април, 2004. 

19. Трета работна среща по проект COST Акция C17: Built Heritage: Fire Loss 

to Historical Buildings, Виена, Австрия, декември, 2003. 

20. Втора работна среща по проект COST Акция C17: Built Heritage: Fire Loss 

to Historical Buildings, Единбург, Шотландия, септември, 2003. 

21.  Международна научна конференция “Глобализация и устойчиво 

развитие”, ВСУ «Черноризец Храбър», 2002. 

22. Учредителна среща по проект COST Акция C17: Built Heritage: Fire Loss 

to Historical Buildings, Брюксел, Белгия, декември 2002. 

     2.3. Научни публикации, публикувани след придобиване на докторска 

степен: 

1. „Изследване на сигурността на недвижимото културно наследство 

(методически основи на студентското научно-практическо проучване)”, С., 

2012. 

ISBN 978-954-715-551-0 

2. “Оперативная диагностика, оценка масштабов и уменьшение 

последствий стрессовых природных процессов (с примерами практического 

применения)”,  (съавторство с Шутко, А.М., и колектив), С., 2011. 

ISBN 978-954-322-424-1 

3. „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”, Варненска туристическа камара, Варна, 2010, с. 75-86.  

ISBN 978-954-579-852-8 
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4. ”Необходимост и възможности от привличане на допълнителни сили и 

средства при аварийно-спасителна и пожарогасителна дейност на територията 

на община Варна”, (съавт. доц. д-р П. Христов, доц. д-р Е. Гавраилов, инж. С. 

Денев),  сборник – Част ІІ, Шеста научна конференция с международно участие 

„Гражданската безопасност 2011”, Академия на МВР, София, 2011, с. 275-280. 

ISSN 1313-7700 

5. „Възможности за създаване на единна европейска информационна 

система за пожарна статистика с цел по-ефективното управление на пожарната 

безопасност в обекти на културно-историческото наследство”, сб. Годишна 

научна конференция, РУ „Ангел Кънчев”, 2010, том 49, серия 1.2, с.158-163. 

ISSN 1311-3321 

6. „Оценката на риска като основен елемент от системата за управление на 

пожарната защита на сгради – недвижими културни ценности”, сб. Част – ІІ, 

Шеста научна конференция с международно участие „Гражданската 

безопасност 2011”, Част ІІ, Академия на МВР, София, 2011, с. 144-148. 

ISSN 1313-7700 

7. „Добрите практики в подготовката на специалисти по пожарна 

безопасност за защита на обекти – недвижимо културно наследство”, сб. Част – 

ІІ, Шеста научна конференция с международно участие „Гражданската 

безопасност 2011”, Част ІІ, Академия на МВР, София, 2011, с. 137-143. 

ISSN 1313-7700 

8. „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”), Международно висше бизнес училище – Ботевград, 

(електронно издание), 2011, с.1050-1069. 

ISBN 978-954-9432-43-5 
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9. „Застраховането на недвижими културни ценности – състояние, 

проблеми, перспективи”, Научна сесия 2011, Национален военен университет 

„В. Левски”, 2011. (под печат). 

ISSN 1313-7433 

10. „The Efficient Use and Conservation of the Immovable Cultural Heritage as 

a Strategic Resource for Sustainable Tourism in Bulgaria”, Conference Proceedings 

from the International Scientific Conference “Sustainable Development in the 

Function of Environmental Protection”, “Ecologica”, 18 (2011), Belgrade (Serbia), 

p.559-563, English language. 

11. „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. 

 
 
22.02.2012 г.     Подпис: 
        /гл. ас .д-р Галина Милева/ 


