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С Т А Н О В И Щ Е 

от 

Проф. Иван Александров Билярски, д. ист. н.  

по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

Юридическия факултет на  

Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ 

по професионално направление 9.1 Национална сигурност („История 

и теория на обществената сигурност“, „История на политическите и 

правни учения“, „Българската народност и държавност“) –  

обнародван в ДВ, бр. 42 от 07 юни 2022 г. 

с единствен кандидат  

д-р Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева 

 

 

Д-р Йорданка Тонева е родена през 1970 г. и завършва средното си 

образование в Шумен, а след това и Института по библиотечно дело в гр. 

София (сега УНИБИТ) през 1989-1991 г. със степен бакалавър по 

библиотечно дело и библиотекознание. През 1991-1995 г. следва история в 

Историческия факултет на Великотърновския университет и завършва със 

степен „магистър по история“. След работа във филиала на 

Археологическия институт, БАН в Шумен и в регионалната библиотека, Й. 

Тонева започва преподавателската си работа във Варненския свободен 

университет от 2000 г.  

На 15 май 2015 г. Йорданка Тонева защитава дисертация и придобива 

научната степен „доктор“. 
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Работя с д-р Тонева повече от 10 години и имам преки впечатления от 

преподавателската ѝ и научна работа. Мога да кажа, че тя е изключително 

отдадена и старателна в работата си, включително и със студентите. 

Инициативна е и винаги намира и използва допълнителни средства, с които 

да подобри и разнообрази обстановката на преподаването си и така 

способства за по-лесно, бързо и приятно придобиване на съответните 

знания. Това се отнася както до редовните и задочните студенти във Варна, 

така и за филиала на университета в град Смолян. По отношение на 

преподаването мога да дам само най-високата възможна оценка на работата 

на д-р Тонева и да ѝ изкажа благодарност от свое име и от името на 

студентите, защото до голяма степен тя е близката до тях и тя по-лесно 

успява да ги мотивира за учене и допълнителна работа.  

По отношение на изследователската работа на д-р Тонева мога да кажа, 

че тя се вижда от самия списък на публикациите ѝ. Тя е пишещ човек, и 

разнообразието от теми и проблеми, които са били обект на изследване, 

произтича от местоработата й в различни периоди. Познавам публикациите 

ѝ, дори голяма част от тези, които не фигурират в посочения списък и 

категорично считам, че тя е един стойностен автор. Тук бих искал да обърна 

по-особено внимание на двата монографични труда. Първият от тях е 

резултат на конкурс при Министерството на външните работи на Република 

България, който тя спечели и фактът, че книгата ѝ излезе в едно книжно тяло  

с друг авторски труд е резултат на някакви странични фактори, които са ми 

неизвестни и за които искрено съжалявам.  

Д-р Тонева е автор и на редица конкретни студии и статии, повечето от 

които имат подчертано приносен характер в рамките на полето, в което 

работи.  

Не на последно място искам да отбележа, че д-р Тонева е добър колега, 

винаги е коректна и с нея се работи лесно и приятно както относно 

преподаването, така и в изследователската работа. Личните ми впечатления 
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са, че тя е харесвана от студентите и несъмнено допринася за по-добрата 

академична атмосфера в процеса на тяхното следване. Те я търсят, 

консултират се с нея и комуникацията с тях е наистина пълноценна. 

Изтъкнах всичките тези мои наблюдения, защото именно въз основа на 

тях си позволявам да изкажа, като член на научното жури, положителното 

си отношение към кандидатурата на д-р Йорданка Тонева за придобиване 

на академичната длъжност „доцент“. Прегледът на приложената 

документация и личните ми впечатления са, че са спазени всички – 

формални и по същество – изисквания на закона. Процедурата е проведена 

коректно и законосъобразно. Поради всички тези обстоятелства уверено 

гласувам за придобиването на академичната длъжност „доцент“ от д-р 

Йорданка Тонева и си позволявам да предложа на останалите членове на 

журито на направят същото. Тя несъмнено е и ще бъде достоен член да 

състава на Юридическия факултет при Варненския свободен университет 

„Черноризец Храбър“. 

 

София, 20 септември 2022 г. 

                                                    Подпис:    

                                                                              (Иван Билярски) 


