
от проф. д-р Стефан Иванов Мичев 

професор в катедра „Национална сигурност“, във факултет 

„Информационни науки“ на Университета по библиотекознание и 

информационни технологии  

за научните трудове на ас. д-р Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева, 

представени за участие в обявения в Държавен вестник бр. ДВ бр.42 

от 7.06.2022г. конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление 9.1 Национална сигурност („История и теория 

на обществената сигурност“, „История на политическите и правни 

учения“, „Българската народност и държавност“) във ВСУ 
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 1. Оценка на представените материали за конкурса 

 В конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” ас. д-р 

Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева участва с: 1 монография 

(хабилитационен труд), публикувана в сборник с друга монография, и 1 

монография в съавторство, 2 студии (едната в съавторство), 3 доклада 

отпечатани в издания, индексирани в SCOPUS и Web of Science, 10 статии 

и доклади в индексирани и реферирани издания (четири в съавторство), 2 

доклада и 1 статия, публикувани в нереферирани издания. 

 В публикациите в съавторство участието на кандидата е съществено 

и ясно определено. Приемам за рецензиране всички представени от 

авторката трудове  и частите от съвместните публикации. 

  

 2. Обща характеристика на научноизследователската и 
научноприложната дейност на кандидата 

Справките за изпълнение на минималните национални изисквания, за 

цитиранията, за аудиторната заетост, както и свидетелства, удостоверения, 

сертификати и други, свързани с участието в процедурата, документи 

доказват, че с цялостната си дейност ас. д-р Йорданка Стоянова-Тонева 

отговаря на изискванията за заемането на академичната длъжност 

„доцент“. Заради ограниченията в обема на становището ще се спра по-

подробно на монографията „Република Македония в съвременната 

балканска геополитика и мястото на българския национален интерес там“. 

Трудът е посветен на актуален и значим проблем. Общата ми оценка е, че 

монографията напълно отговаря на изискванията за хабилитационен труд, 

за какъвто претендира кандидатката за заемане на академичната длъжност 

„доцент“.  

В монографията е достатъчно обоснована една от основните тези на 

авторката, а именно, че обществените и политически процеси, протичащи 

в Република Македония, (монографията е издадена преди смяна на името 
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на държавата – бел. моя СМ) имат отражение върху българо-македонските 

отношения и засягат жизнено важни интереси на Република България. 

Нещо повече, доказана е необходимостта от нова, реална и 

научнообоснована оценка за мястото на днешната Република Северна 

Македония. 

Въз основа на сериозен анализ както на историческите събития, така 

и на актуалните тенденции ас. д-р Йорданка Стоянова-Тонева не само 

доказва необходимостта от разработването на прогнози и сценарии, но и 

предлага важни изводи и препоръки за развитие на българо-македонските 

отношения. В концентриран вид те са представени в заключителната част и 

са резултат от последователно  проведения анализ в цялата монография.  

С оглед на обявения конкурс трябва да отбележа, че в 

хабилитационния труд са разработени важни аспекти на сигурността в 

контекста на геополитическото значение на Балканите, международните 

отношения и двустранните отношения. Анализирани са сериозни рискове и 

заплахи, като ислямския радикализъм, международния тероризъм, 

бежанската криза, трафикът на хора, дрога, оръжие и организираната 

престъпност. 

Тематиката, свързана със сигурността, присъства и в други 

публикации, като основните авторски тези са добре аргументирани. Тази 

оценка в най-голяма степен се отнася до студията „Международни 

конфликти и икономически деструктивизъм“, където е направен сполучлив 

опит да се представят международните конфликти и последиците от тях 

като комплексни обществени явления.  

В поредица от статии и доклади на конференции, между които 

„Управление за сигурност и контраразузнаване в Република Македония“, 

„Западните Балкани – евроинтеграция или неутрализация“, „Английската 

дипломация и протестите на българите срещу решенията на Берлинския 

конгрес“, „Политикономически профил на българската емиграция в 



 

 

4 

началото на ХХІ век“, също са представени резултатите от научните 

изследвания на кандидатката в сферата на сигурността и международните 

отношения. 

Несъмнено положителна оценка заслужават и публикациите, 

отпечатани в издания, индексирани в SCOPUS и Web of Science, чрез които 

е осигурена широка публичност на резултатите от изследванията на 

кандидатката. 

 

 3. Оценка на научните резултати и приноси на кандидата  
 Приемам формулираните приноси в  справката за оригиналните 

научни приноси на ас. д-р Йорданка Стоянова-Тонева с изключение на 

последния под номер 6, защото и като формулировка, и като съдържание 

текстът не отговоря на изискванията. 

 Според мен начинът, по който са представени приноси № 1 и № 2, не 

е най-сполучливият, но по-важното е, че от съдържателна гледна точка 

става дума наистина за резултати с приносен характер. 

 Като цяло научните приноси дават основание да се потвърди, че 

отговарят на изискванията на закона. 

 

 4. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Не съм установил плагиатство и не съм получил сигнал за 

плагиатство в трудовете на ас. д-р Йорданка Стоянова-Тонева. 

Използваните източници са добросъвестно цитирани. 

 

 5. Препоръки 

Моята препоръка с оглед на конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент“ към колегата Йорданка Стоянова-Тонева е на базата на 

постигнатите резултати от научните си изследвания да издаде учебник за 

нуждите на учебния процес във ВСУ. 
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6. Заключение 

Оценявам положително научната и преподавателската дейност на ас. 

д-р Йорданка Стоянова-Тонева. Те отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и 

ППЗРАСРБ и на националните минимални изисквания за заемане на  

академична длъжност „доцент” в област на висше образование 9. 

„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност“.  

Съгласен съм ас. д-р Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева да заеме 

академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 9.1 

Национална сигурност („История и теория на обществената сигурност“, 

„История на политическите и правни учения“, „Българската народност и 

държавност“) във ВСУ и ще гласувам за такова решение на Научното 

жури.  

     

 17. 09. 2022     Изготвил становището:   
                                                                        Проф. д-р Стефан Мичев 
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