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Съставът на Научното жури за провеждане на конкурса е назначен със 
заповед № 463/08.08.2022 г. на Ректора на ВСУ. Документи за участие в 
конкурса в предвидения от закона срок е представил само един участник - 

Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева, доктор, асистент в Юридически 
факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. 

С решение на Комисията за проверка на документите и допускане 
кандидатите до участие в конкурсa, доктор Тонева е допусната до участие в 
конкурса. 

Представената от гл. асистент д-р Йорданка Ангелова Стоянова-

Тонева справка, за изпълнение на минималните национални изисквания за 
заемане на академична длъжност „доцент“, в област на висшето 
образование 9. Сигурност и отбрана, по смисъла на чл. 2б, ал.1 от ЗРАСРБ, с 
приложени доказателства по групи показатели и брой точки показва общ 
брой 435 точки по всички изискуеми показатели. Това превишава 
минималния необходим брой от 400 точки (вкл. сумата от точки във всяка 
отделна група от показатели е равна или превишава минималните 
изисквания за групата).  

Познавам лично кандидата по този конкурс д-р Тонева. Моите 
впечатления, а също и представените биографични данни показват, че тя 

определено е посветена на научната и преподавателска дейност, при това в 
период повече от 20 години. В следствие на това, няма поводи да се 
съмняваме в нейния опит и качества в тази дейност.  

Член на Съюза на учените в България. 
Член на Македонския научен институт – София. 
Автор е на общо над 50 публикации по проблемите на новата и най-

новата обща и балканска история, както и по актуални обществени 
проблеми и проблеми на сигурността. 

1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Представените за рецензиране трудове (списък на научните трудове) на 
д-р Йорданка Тонева са в областта и проблематиката по специалността на 
конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето 
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. 
Национална сигурност (б.а. - История и теория на обществената сигурност, 
История на политическите и правни учения и Българската народност и 
държавност). Ас. д-р Тонева участва с достатъчна по количество и качество 



научна продукция от 20 труда, които се предлагат за рецензиране за участие 
в конкурса както следва: 

- Монография - 2 броя (в съавторство, но с надлежно разделени и ясно 
доказани авторови текстове, видно от налични разделителни протоколи. От 
двата труда общо 193 стр. са на кандидатката); 

- Студии – 2 бр. – 51 стр. общо; 

- Статии в издания, индексирани в SCOPUS и Web of Science -3 бр. 
(самостоятелни, което е безспорен успех и носи авторитет на автора) ; 

- Статии и доклади в индексирани и реферирани издания – 10 броя; 

-  Статии и доклади в нереферирани издания - 3 броя. 
Всичките собствени текстове с общ обем от 384 страници (ако има 

грешка е минимална). 
7 (седем) от публикациите са в съавторство, което показва, че доктор 

Тонева е търсена и ценена сред колеги и експерти за съвместна работа. 
За рецензия е предложена само научна продукция, която не е 

представена при присъждане на научна степен „доктор“.  

Приложената справка с цитирания (17 броя) дава представа за научната 
стойност на продукцията на кандидата (едва ли има често срещани подобни 
резултати на асистент): 

Публикациите са разпределени в три основни тематични области 

(всичките те в професионално направление 9.1. Национална сигурност, с 
което кандидатът доказва основанията си за участие в този конкурс), които 
бих нарекъл по следния начин:  

- История и теория на сигурността – 6 публикации;  
- Актуални проблеми и приложни аспекти на сигурността – 9 

публикации, сред тях и двете монографии; 

- Изследване и анализ на факторите влияещи на образователни и 
културни процеси у нас и на Балканите – 5 публикации, сред тях за 
отбелязване са трите статии в издания, индексирани в SCOPUS и Web of 
Science. Тази част от научните публикации реферират към третата тема на 
конкурса – „Българската народност и държавност“. 

Д-р Тонева преподава множество учебни дисциплини, в няколко 
програми на бакалавърска и магистърска степен, като има отношение към 
аудиторни и извънаудиторни занятия; нововъведения в методите на 
преподаване; осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето 
училище или научната организация. Сред преподаваните дисциплини са 
„История на балканските народи“, „История на българската държава и 



право“, „История на политическите и правни учения“, „Българско обичайно 
право“,“ История и теория на обществената сигурност“, „Българската 
народност и държавност“, „Политики на ЕС в областта на сигурността“ 

(съвместно в екип с мен), общо 7 посочени дисциплини. Намирам ясно 
съответствието между публикациите на автора и преподаваните 
дисциплини. Общата натовареност на кандидатката за последните 2 години 
е 972 часа – напълно достатъчни за заемане на длъжността по конкурса. 

Цялостното участие в учебно-преподавателската дейност на кандидата 
очевидно е достатъчно разнообразно, покрива целия аспект на дейността, и 
дава представа за сериозната му ангажираност. 

2. Основни научни резултати и приноси 

Като приемам за монографични трудове „Република Македония в 
съвременната балканска геополитика и мястото на българския национален 
интерес там“ (сериозно внимание заслужава издателят – Дипломатическият 
институт, което означава, че този труд е възприет от практиците в МВнР, в 
инженерните науки това означава, че изделието е въведено в експлоатация) 

и „Финансова култура и финансова грамотност – ретроспекции и реалности: 
Идеи за финансово оцеляване“, приемам също за оригинални и коректни 
останалите публикации (собствени и в съавторство), съм напълно съгласен 
и с декларираните научни приноси в трите области на творчеството на 
кандидата, които ще се въздържа от цитиране, просто за да спазя обема на 
становището според изискванията. 

Научните трудове на д-р Тонева съдържат множество научни приноси. 
Повечето от разработките имат и голямо практическо значение. Кандидатът 
е демонстрирал своите възможности да формулира и аргументира научните 
си тези.  

Смятам, че трудовете и постигнатите в тях резултати са самостоятелно 
дело на кандидата и успешно защитават претенциите за приноси. 

3. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

От предоставените ми за рецензиране материали е видно качествената 
и актуална научноизследователската и преподавателска дейност на д-р 
Йорданка Тонева. Високата публикационна активност, постигнатите научни 
резултати показват, че кандидатът непрекъснато търси реализация на своите 
способности и на научните си интереси в трите отделни области. 

4. Заключение 

Предоставената от д-р Тонева документация и научна продукция, в 
конкурса за заемане на академична длъжност „доцент”, напълно отговарят 



на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България и Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния 
състав в Република България.   

Предвид гореизложеното, убедително давам своята положителна 
оценка и предлагам на членовете на уважаемото Научно жури да подкрепят 
избора на д-р Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева, за заемане на 
академична длъжност „доцент”, в област на висшето образование 9. 
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална 
сигурност (История и теория на обществената сигурност, История на 
политическите и правни учения и Българската народност и държавност), в 
катедра „Сигурност и безопасност“ към Юридическия факултет на 
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. 

 

 

 

 

 

 

02.09.2022 г.    Член на научното жури: 

гр. София       (проф. д-р Иво Великов) 


