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СТАНОВИЩЕ 
 
 

от проф. д-р Петър Георгиев Христов, 

Юридически факултет на  

ВСУ „Черноризец Храбър”,  

Адрес: 9007 Варна, к.к. Чайка, тел. 052 359 557 

 

по конкурс за академичната длъжност „доцент” 

по Професионално направление 9.1.Национална сигурност  

 (Защита на културното наследство), 

обявен ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г. 

с единствен участник гл. ас. д-р Галина Великова Милева 

 

 

1. Обща характеристика на преподавателската, 

изследователската и други активности на кандидата за заемане на 

академичната длъжност „доцент”   

 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент” е обявен 

за нуждите на катедра „Сигурност и безопасност” при Юридически 

факултет на ВСУ ”Черноризец Храбър”. Единственият кандидат гл. ас.  

д-р  Галина Великова Милева е назначена за асистент във ВСУ 

”Черноризец Храбър” през 1999 г. След атестиране през 2003 г. е 

повишена в старши асистент, а след придобиване на ОНС „доктор”, от 

2009 г. е главен асистент. Преподава по учебните дисциплини „Защита на 

културното наследство”, ”Теория на риска и безопасността”, „Основи на 

информационно-аналитичната дейност” и „Информационна сигурност” в 

специалност „Защита на националната сигурност”. 
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Във връзка с обучението на студенти по програма „Еразъм” във 

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

2010/2011 година провежда лекционен курс по учебната дисциплина 

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

европейски университети. 

Гл. ас. д-р  Галина Великова Милева е получила научната степен 

„доктор” по научна специалност 05.02.24. „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство (национална сигурност)” 

през 2009 г. Темата на дисертационния труд е „Организация и 

управление на защитата от пожари на недвижимите паметници на 

културата”. 

Във връзка с научно-изследователската дейност кандидатът 

определено е натрупал и практически опит като участник в 

международни проекти: 

– 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, Проекта 502124-LLP-1-2009-FI-GRUNDTVIG-

GMP „Да се научим на екотуризъм”  /N8URjob/ (2010-2012 г.), с 

разработка на педагогическа стратегия, учебен план и учебен курс. 

Като кандидат в конкурса за академичната длъжност „доцент” гл. 

ас. д-р  Галина Великова Милева е представила всички необходими 

документи съгласно ЗРАСРБ за заемане на академични длъжности. От 

тяхното съдържание е видно, че тя отговаря на формалните изисквания 

на чл. 24, ал. 1, т. 2, „а” – повече от две години да е заемала академичната 

длъжност „асистент”, „главен асистент”. 

 

2. Рецензирани научни трудове 
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 Кандидатът е представил списък на своите научни трудове, който 

включва 39 заглавия. За рецензиране, с оглед изискването на чл. 24, ал.1, 

т. 3 от ЗРАСРБ са предложени пет труда с общ обем от 369 страници, в 

това число: 

- монография – 1; 

- статия – 1; 

- доклади – 3. 

Публикувани са след 2009 година, като четири от тях са 

самостоятелни разработки, а една е в съавторство. С оглед категорично 

изпълнение на изискването на разпоредбата на чл. 24, ал.1, т. 3 не 

приемам за рецензиране статията „Ефективното използване и опазване на 

недвижимото културно наследство като стратегически ресурс за развитие 

на културния туризъм в България”.  

Монографията „Изследване на сигурността на недвижимото 

културно наследство (методически основи на студентското научно-

практическо проучване)”, „Албатрос”, С., 2012 г. е оригинален по 

замисъл труд, който по същество е посветен на проблема за 

спекулативното използване на „методиката „copy paste” при 

подготовката на курсови проекти, дипломни работи и магистърски тези. 

Авторът убедително защитава идеята, че едно от решенията на проблема 

е в основата на всяка подобна студентска разработка да бъде оригинално 

авторово изследване. Когато то се извършва на терен, студентите по 

необходимост трябва добре да познават опасностите от природен, 

антропогенен и техногенен характер, формите на тяхното проявление 

като заплахи и рискове, факторите, които ги благоприятстват и т.н. 

Резултатите от изследването са илюстрирани с Методика за изготвяне на 

курсов проект по дисциплината „Защита на културното наследство” и 

приложение на студентски разработки.  
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В доклада „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 са представени резултатите от първо по рода 

си изследване за съдържанието на учебните програми на дисциплини, 

които имат за обект риска. Установена е тенденция на разширяване на 

обхвата на учебните дисциплини за риска, в нови професионални 

направления като науки за земята, психология, химични технологии, 

общо инженерство, архитектура, строителство и геодезия, енергетика, 

педагогика.  

Докладът „Застраховането на недвижими културни ценности – 

състояние, проблеми, перспективи”, Научна сесия 2011, Национален 

военен университет „В. Левски”, Изд. на НВУ „В. Левски”, 2011 г. е 

посветен на важен практически проблем. Недвижимите културни 

ценности, наред с други важни ценности за националната сигурност, 

каквито са обектите на ядрената енергетика, на практика са изключени от 

системата за застрахователна защита. В доклада се разглеждат 

проблемите и  перспективите на застраховането на недвижими културни 

ценности в България и в страните от Европейския съюз. 

 

В „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 е представен оригинален обучителен пакет, създаден 

по проект „Да се научим на екотуризъм”, предназначен за обучение на 
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възрастни и насочен към развиване на екотуристически бизнес в 

отдалечени райони.  
 

 

3. Лични впечатления и препоръки 

Познавам гл. ас. д-р Галина Милева от началото на нейната 

академична кариера. През цялото време сме работили и продължаваме да 

работим в екип, научен ръководител съм на нейната докторска 

дисертация. Доколкото тя е единствен кандидат в конкурса и не е 

задължително по чл. 27, ал. 4 от ЗРАСРБ да се отчитат допълнителни 

показатели, аз все пак си позволявам да обърна внимание на факта, че тя 

е участвала по линия на международното научно сътрудничество в 

повече от 10 научни форума зад граница и е цитирана повече от 50 пъти, 

включително и в чуждестранни научни издания. Тези данни са важни за 

формиране на крайното впечатление, че гл. ас. д-р Галина Милева е вече 

утвърден университетски преподавател, който е достатъчно добре познат 

в европейската научна колегия по проблемите на защита на културното 

наследство.  

Бих й препоръчал да положи усилия и да трансформира тези 

обективни дадености в по-голямо академично самочувствие. Това ще й 

помогне да изгради собствен стил на писане и излагане на своите идеи, 

освободен от прекомерно теоретизиране и терминологично 

претоварване. Тя е изследовател, чиито трудове свидетелстват, че има 

какво ново и оригинално да предложи на читателя, а за това няма по 

добро средство от ясния и разбираем, максимално близък до 

всекидневието език. 
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Заключение 

 

Резултатите от изложения в становището анализ на 

преподавателската, научноизследователската и други активности на 

гл. ас. д-р Галина Великова Милева категорично показват, че са 

изпълнени изискванията на разпоредбите на чл. 24, ал. 1 ЗРАСРБ и 

чл. 53, ал. 1 ППЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност 

„доцент”, а именно: 

1. Да е придобита ОНС „доктор” ; 

2. Да е заемана не по-малко от две години академичната длъжност 

„асистент”, „главен асистент”;  

3. Да е представен публикуван монографичен труд или 

равностойни публикации, които да не повтарят представените за 

придобиване на ОНС „доктор”. 

 

Направените констатации ми дават основание да предложа на 

членовете на научното жури да изберат гл. ас. д-р Галина Великова 

Милева да заеме академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност 

(Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Защита на културното наследство)”. 

 

 

25.03.2012                           Изготвил: 

В а р н а                                проф. д-р Петър Георгиев Христов 


