
СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д.н. Стефан Симеонов, ВСУ "Ч. Храбър",  
на научните трудове на гл. ас. д-р Галина Великова Милева, 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 
„ДОЦЕНТ” в професионално направление 9.1. Национална сигурност 

(Организация и управление извън сферата на материалното производство 
(Защита на културното наследство), обявен в ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г. за 

нуждите на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” 
  

 
 1.  Пред нас за рецензиране е научната продукция на гл. ас. д-р 

Галина Милева, представена за участие в обявения от ВСУ "Ч. Храбър" 

конкурс за заемане на научната длъжност "доцент". Д-р Милева притежава 

ОКС "магистър" на Икономическия университет във Варна по 

специалността "Международен туризъм" и ОНС "доктор" по "Организация 

и управление извън сферата на материалното производство (национална 

сигурност)", присъдена от ВАК въз основа на защитена през 2009 г. 

дисертация на тема: "Организация и управление на защитата от пожари на 

недвижими паметници на културата".  

 2. В областта на педагогическите ангажименти д-р Милева има 

отлични показатели и характеристики. Тя е с тринадесет години 

преподавателски стаж на длъжността асистент - главен асистент. От 

постъпването й в университета през 1999 г. до сега води упражненията и 

семинарите в програмите на съществувалите и съществуващите 

специалности "Защита на националната сигурност", "Противодействие на 

престъпността и опазване на обществения ред", "Управление на фирмената 

сигурност", "Корпоративна сигурност", "Защита от аварии и бедствия" и 

"Право" по задължителните и избираемите учебни дисциплини: 

"Информатика", "Информационни системи и технологии", 

"Информационно-аналитично осигуряване на защитата на националната 

сигурност", "Легални разузнавателни средства", "Основи на анализа по 

сигурността", "Основи на информационно-аналитичната дейност", 



"Комплексни информационни системи в сигурността", "Теория на риска и 

безопасността", "Глобализация на икономиката и развитието", 

"Управление на специалните служби",  "Управление на риска", "Кризи от 

неконвенционален характер".  

 След придобиването на ОНС "доктор" през 2009 г. чете основни 

лекционни курсове в специалността "ЗНС" по учебните дисциплини: 

"Опазване на културно-историческото наследство", "Теория на риска и 

безопасността", "Основи на информационно-аналитичната дейност", 

"Защита на информационните системи", "Защита на културното 

наследство", "Информационна сигурност".  

 По програма "Еразъм" е разработила и водила лекционен курс по 

"Управление на риска" на английски език.  

 В заключение, тя:   

- усвоява ежегодна учебна натовареност над 120%, а в абсолютни цифри за 

учебната 2011/12 г. - над 580 часа аудиторна заетост, приравнени към 

упражнения. 

- разработила е самостоятелно или в съавторство учебни помагала, казуси, 

тестове, учебни програми и лекционни курсове, присъствени и он-лайн 

консултации, курсови задачи и проекти, анкетни карти. 

- активно участва в подготовката на материали за представяне през 

преминалите акредитационни процедури пред НАОА. 

- координатор е на катедрата  по системата за трансфер на кредити. 

- осъществява методическо ръководство на студенти за обучение по 

проекта "Обучение на две скорости" и на магистърска програма 

"Подготовка  на силите и средствата за действия при неконвенционални 

кризи". Притежава висок експертен, консултантски и административен 

опит, свързан с учебно-организаторска, научно-методична и практическо-

приложна дейност за обучение на български и чуждестранни студенти. 
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 3. Много добра е научно-изследователската продукция на д-р 

Милева. В количествено изражение тя предлага списък с над 30 заглавия и 

над 1100 страници, от които коректно представя за рецензия пет заглавия с 

над 360 страници от които една монография, различна от темата на 

дисертационния труд, две статии и два доклада от международни 

конференции, публикувани в авторитетни рецензирани издания (един от 

които на английски език).  

 4. Приемам представената от кандидатката за доцент справка за 

приносите в публикуваната продукция. Д-р Милева в своята продукция 

представя структурирано ново знание за категорийния апарат на 

националната сигурност в контекста на опазването на културните ценности 

като особен обект на защита, обосновава нов подход в анализа на 

съдържанието на категорията "ценности" като компонент от 

функционалната система "ценности – опасности - защита"; теоретично 

обосновава и разкрива методологическите аспекти на включването на 

студенти в изследвания на защитата на недвижимо културно наследство. В 

практико-приложен аспект изявени приноси се съдържат в активното 

участие на д-р Милева в разработването на педагогическа стратегия и 

методики за обучение по европейски проекти и програми, 

систематизирането на проблемите на ресурсното осигуряване на елементи 

от Единната спасителна система на територията на община Варна. 

Специално откроявам създадената методика за емпирично изследване на 

риска от пожар на обект - недвижима културна ценност.  

 5. В научната общност д-р Милева е позната и приемана като 

сериозен автор и изследовател. Доказателство са не само приведените 

справки за нейни участия на национални и международни научни прояви 

(Белград, Киев, Единбург, Виена, Париж, Брюксел, Хелзинки), но и 

приведените над 50 цитирания на нейни публикации. 
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 6. Към представените в процедурата материали и публикации не 

могат да се отправят сериозни бележки за пропуски и недостатъци, или ако 

има те не са от значение да променят изключително доброто и приятно 

впечатление. По обявяването и хода на процедурата на конкурса няма 

нарушения. Пред нас е кандидатурата на утвърден научен работник с 

бъдеще, притежаващ експертни умения, преподавателски качества и 

научноизследователски заряд. Затова и препоръките, отправени към нея са 

свързани с бъдещото развитие и постижения в областта на изследваните 

области на науката, теорията и практиката.  

 7. Като цяло научните изследвания и преподавателската дейност на 

д-р Милева отговарят на параметрите и характеристиките на 

професионално направление 9.1. Национална сигурност, а тя изпълнява  

необходимите изисквания на Закона за развитие на академичния състав.

  

Въз основа на прегледа на представените материали и рецензираната  

научна продукция, личното ми познанство с участничката в конкурса, 

доказаните умения за научно-изследователска работа, общопризнатите и 

защитени преподавателски компетенции, професионалните й постижения 

изразявам положителното си мнение и препоръчвам на научното жури 

да гласува на д-р Галина Великова Милева научната длъжност “доцент” в 

професионално направление 9.1. "Национална сигурност" за нуждите на 

ВСУ "Черноризец Храбър". 

 

      подпис: 

      проф. д.н.  

        (Ст. Симеонов) 

03.04.2012 г. 

Варна   
 


