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Докторантката

Йорданка Стоянова е записана в свободна

форма на обучение към катедра “Сигурност и безопасност” на
Юридическия факултет при ВСУ. Със заповед на Ректора на
университета е отписана с право на защита поради изтичане на срока за
обучение като е изпълнила задълженията си по индивидуалния работен
план и е положила предвидените изпити с отличен успех. След
обсъждане на заседание на обучаващата катедра е насочена към защита
пред научно жури, определено със заповед на Ректора № 238/05.03.15 г.
Работа с Йорданка Ангелова започнах през учебната 2007/2008 година.
В продължение на няколко учебни години си изградих мнение за
нейните преподавателски, изследователски, административни качества
и способности реализирани в обучението на студенти от ОКС
"бакалавър" и "магистър" по ЗНС, ППООР, Право.
Като титуляр на дисциплините "ИТОС" и "ИСС" съм
изключително доволен от конкретната дейност на ас. Й. Ангелова.
Нейната основна заетост е в катедрите “Сигурност и безопасност»” и
“Право” на ЮФ при ВСУ. Тя води упражненията по учебните
дисциплини “История и теория на обществената сигурност”, “История
на специалните служби” и “История на българската държава и право”.
Имах възможността да работя с няколко млади колеги, които водеха за
известни периоди упражненията по преподаваните от мен дисциплини.
Колегата Й. Ангелова отговари най-добре и най-пълно на изискванията
на модерното висше училище и в резултат се утвърди като постоянен
асистент и ръководител на семинарните занятия.
При провеждането на учебните занятия тя е мотивирана,
отговорна, професионално компетентна. Нейната работа при мен
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започна като присъства и изслуша цикъл лекции по «ИТОС» и «ИСС».
Оттам насетне организира и провежда упражненията не само съобразно
насоките, които й са дадени, но и въведе свои интерактивни методи на
преподаване и учебна дейност със студентите: самостоятелни работи,
работа със специализирана литература, проучване на библиотечни и
електронни ресурси, on-line консултации по имайл, скайп; консултации
и методическо ръководство по разработването на курсови работи.
Основна линия в учебновъзпитателната й работа е съчетаването на
теоретичните

проблеми

с

практиката

и

контактите

със

специализираните институции в сферата на националната сигурност и
опазването на обществения ред, реализирана в

организираните

периодични контакти с варненския Център за полицейска подготвка
към Академията на МВР.

По

нейна

инициатива

практическите

занятия със студенти по ЗНС, ППООР, Право се водят в Държавния
архив, Съдебен архив, Териториална дирекция „Гражданска защита” –
Варна. Отговорно

и активно участва в процеса на оценяване на

студентите, по време на изпитните сесии, както и в осъществяването на
текущ изпитен контрол (подготовка на тестовете и проверката им,
рецензиране на курсови и изпитни материали). По отношение на
аудиторната и извънаудиторната заетост винаги е изпълнявала
нормативните си задължения.
Й. Ангелова с особена отговорност се отнсе и към
собственото си обучение като докторант. По собствена инициатива
премина обучение в „Училище за докторанти”, организирано от СУБ –
клон София и Лесотехнически университет – гр. София, юли 2010 г. в
база „Юндола”. Участва в обучителен семинар за докторанти,
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организиран от сектор “Проектно управление” на ВСУ на 07.12.2009 г.,
пряко свързан с изпълнението на задачите, заложени в Мерките за
устойчиво

развитие

на

ВСУ

„Черноризец

Храбър”

с

тема

„Разработване на проектни предложения по програми на ЕС”. Участва
в работен семинар за докторанти и преподаватели на тема ”Използване
на ІТ технологии в образованието” организиран от Технологичния
институт на ВСУ „Ч. Храбър”- 17-18 март 2011 г.
докторантурата премина

практически

стаж

По

време

на

на територията на

Република Турция – със студенти и преподаватели от специалност ЗНС
на ВСУ “Ч. Храбър” - м. октомври 2009г. и практически езиков стаж в
институт „А. С. Пушкин” – г. Москва, Руска федерация, м. юни 2010 г.
През м. юни 2009 г. със заповед № 947 / 03.06.2009 г. на
ректора на ВСУ бях определен за неин научен ръководител по темата
“От

държавна

към

национална

сигурност

на

Македония

“

(Сравнителен анализ на системите за сигурност в Македония 1945 –
2005 г.).

След записването й в свободна форма на докторантура към

катедра “Сигурност и безопасност” от нейна страна бяха изпълнени в
срок всички предвидени в Индивидуалния учебен план дейности. През
първите две години положи с отличие всички докторантски минимуми.
Приключи всички етапи от дисертационното изследване: обсъждане на
отдтелни аспекти от друта, неговата стр,кт,ра и съдържание, проведе
консултации с мен и с други специалисти в съответната област у нас и
в чужбина (доц. д-р Петър Христов; проф. д-р ист. н. Антон Първанов;
проф.

д-р

ист.

н.

Новица

Веляновски,Македония,

ген.

Илия

Николовски, Македония, проф. Методий Ангелески (Македония‘),
проф. Ян Рихлих и др. с цел по точното изясняване на детайлите на
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дисертационния труд. Разработи анкетна карта за нуждите на
изследването. Посети и ползва фондовете и базата на библиотеки,
архиви, виртуални ресурси на български и чужди информационни
институции. Тя представи съответната публикационна и творческа
продукция, чрез които доказва способността за самостоятелна и
творческа научноизследователска дейност.
Докторантката

формулира

категорично

теоретични

и

приложни резултати и приноси в своя труд, значимостта на които
одобрявам и потвърждавам, че са самостоятелно дело на авторката.
За рецензиране в конкурса докторантката представя пет авторски
публикации, поместени в рецензирани национални издания. Те са по
темата

на

дисертационния труд,

показват

задълбочеността

на

дисертационното изследване и дават представа за самостоятелността на
постигнатите от нея резултати.
Отлично впечатление прави литературната осведоменост и
компетентност на докторантката, базирана върху 298 източника.
Аргументацията й е солидна и проведена въз основа на достоверна база
данни и фактология и доказва детайлно познаване на проблемите,
разработвани в труда. Изградила е умения да преценява творчески
литературния материал. Показва научен стил, работи леко и уверено с
професионален понятиен апарат и научни категории
Приложеният

автореферат

на

дисертационния

труд

съответства на изискванията за написването на подобен род съчинения.
В него са отразени основните елементи и научните приноси и
достижения на изследването.
Заключение
Несъмнено пред нас е представен труд, разработен от
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професионалист, с практика и наблюдения по научно обобщаваните
проблеми. Компетентно влиза в дискусии, отстоява формулирани
становища, обосновава изводи и на базата на постигнати резултати
прави предложения и препоръки от особена важност за националната
сигурност. Съвместната ми работа с докторанката бе на ниво и
качествена. При нейната преподавателска ангажираност с удоволствие
наблюдавах отговорността и задълбочеността, която

прояви при

изследванията, реализирането на публикацииите и преодоляването на
отделните етапи от подготовката на дисертационния труд.
Дисертационният труд отговаря на предявените от закона
изисквания за придобиване на образователната и научна степен
“доктор” и съдържа значими и оригинални научни и научно-приложни
приноси.
На основание чл. 12 от ЗРАСРБ и чл. 32 от ППЗРАСРБ давам
положителна оценка на дисертационния труд на тема „От държавна
към национална сигрност на Република Македония. Сравнителен
анализ на системите за сигурност на Република Македония (1945-2005
г.)”, и предлагам на неговата авторка, Йорданка Ангелова Стоянова Тонева да се даде научното звание “доктор” по научната специалност
“Организация

и

управление

извън

производство”

в

професионално

сферата

направление

на
9.1.

материалното
Национална

сигурност.
15.04.2015 г.
София

Подпис:
проф. д.н.
(Ст. Симеонов)
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