СТАНОВИЩЕ
ОТ ПРОФ . Д - Р И ВАН В ЕЛИЧКОВ И ВАНОВ
на материалите, предоставени за участие в конкурс за заемане
на академична длъжност „доцент“ по професионално
направление 9.1. Национална сигурност (Организация и
управление извън сферата на материалното производство –
Защита на културното наследство)
Становището е съобразено с изискванията на Закона за
развитие на академичния състав на Република България и
Вътрешните процедурни правила за придобиване на научни
степени

и

заемане

на

академични

длъжности

във

ВСУ

„Черноризец Храбър“.
В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник бр. 103
от 23.12.2011 г. и в сайта на ВСУ „Черноризец Храбър“ за
нуждите на катедра „Сигурност и безопасност“ към „Юридически
факултет“, като кандидат участва гл. ас. д-р Галина Великова
Милева.
1. Кратки биографични данни
Кандидатът

Галина

Великова

Милева

е

родена

на

12.06.1971 г. в гр. Силистра. Средното си образование завършва
през 1990 г. в езиковата гимназия, а висшето по „Международен
туризъм“ в Икономическия университет – гр. Варна. Магистър по
туризъм става през 1997 г. и като докторант на самостоятелна
подготовка през 2009 г. придобива образователна и научна степен
„доктор“ по научната специалност 05.02.24 Национална сигурност
за „Организация и управление на защитата от пожари на
недвижимите паметници на културата“.

След преминаване на работа в гимназиите на гр. Силистра,
Галина Милева постъпва през 1997 г. в ВСУ „Черноризец
Храбър“ като инспектор, а от 1999 г. става асистент и израства до
сега като главен асистент и доктор в катедра „Сигурност и
безопасност“. В този динамичен трудов път тя получава бързо
научно

и

методично

израстване,

придобива

доверие

и

утвърждаване на добър преподавател и научен работник.
2. Общо описание на представените материали
В списъка на научните публикации на кандидата в конкурса
гл. ас. д-р Галина Великова Милева са включени 32 заглавия. От
тях за рецензиране се предлагат една самостоятелна и една в
съавторство монография на руски език, както и монографично
изследване за използване в учебния процес с общ обем от
369 страници. Предлагат се и 18 научни статии, 8 доклада и 9
публикации в чужбина на английски език.
В съдържателно отношение представените за рецензия
публикации отговарят на тематиката на обявения конкурс, като
преобладаващата част са свързани с проблема и дейността за
сигурността на недвижимото културно наследство. Безспорна е
констатацията,

че

представените

публикации

отговарят

на

изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 3 от Закона за развитие на
академичния състав и се приемат напълно за участие в конкурса.
Другите публикации в списъка, които не се предлагат за
рецензиране са свързани с научната и преподавателска дейност на
кандидата. Представените за рецензиране разработки са издадени
след получаване на научната степен доктор. Всички те са дело на
кандидата.
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Приложената справка за приносите отразява правилно
научните и научно-приложните постижения, както и тяхното
приложение в учебната работа.
Много респектираща е справката за цитирания от 53 автори
на публикациите на Галина Милева, което налага извода, че тя
вече е уважаван, с име и сериозни приноси млад учен. Отражението на научните публикации в литературата е израз на оригиналността на научно-изследователските разработки на кандидата.
3. Обща характеристика на дейността на кандидата
В учебно-педагогическата дейност кандидата е титуляр
преподавател по шест основни дисциплини и водещ в общо 17 по
теми семинарни упражнения. За всички тях тя разполага с
разработени лекционни и методически материали. Специално
внимание се отделя от нея и на извънаудиторната занятия, като
редовно преизпълнява учебната си заетост.
Галина

Милева

е

изграден

преподавател

с

добра

теоретическа и практическа подготовка и стремеж да прилага
активни творчески форми и методи в учебния процес.
В научната и научно-приложната дейност Милева също
демонстрира активност и продуктивност. Трудовете на кандидата
имат характера и достойнствата на академични публикации. Те в
тематично отношение дават ясна представа за научните интереси
на кандидата и потвърждават преценката, че са ясно фокусирани
към

аспектите

на

сигурността

на

недвижимото

културно

наследство и съпътстващия ги риск. Научната продукция на
Милева съдържа нови постановки към знанията за сигурност,
обосновани научни тези и позиции, а направени изводи почиват
на задълбочен и критичен анализ на нормативната уредба и
практиката.
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Оценката на личния принос на кандидата също може да
бъде висока и радваща. Нямам непосредствени впечатление от
неговата учебна работа, но респектиращи са професионалната му
изява, както и заеманите позиции в професионалното му и лично
развитие. Галина Милева с уменията си за работа в екип и с
добрите

си

комуникативни

умения

активно

участва

в

подготовката на учебни планове и програми, участва в комисии
на университетско ниво за подготовка на вътрешни нормативни
документи, участва в национални и международни проекти,
участва в организиране на учебната дейност и на учебни стажове,
на

конференции,

срещи

и

мероприятия

в

сферата

на

образованието и науката. Неслучайно тя е наградена от Ректората
с грамота за 15-годишнината на университета.
Научната продукция и постижения на Галина Милева формираха у мен впечатлението за един теоретично много добре подготвен изследовател, който приема и успешно се справя с предизвикателствата на анализирането на нави аспекти в областта на сигурността и демонстрира висока ангажираност към учебния процес.
4. Критични бележки
Наред с положителните страни в рецензираните трудове
могат да се отбележат следните препоръки:
1. Отделни тези в проблема сигурност и защита на
културното наследство, които безспорно са нови и оригинални, би
могло да се детайлизират и доразвият.
2. На основата на доказания траен интерес и капацитет за
задълбочено анализиране на проблемите, свързани с сигурността
и защитата на културното наследство, може да се препоръча в
бъдеще кандидатът да отдели повече време за изследване на
връзката между тази тематика.
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3. Проблемите на избраното от Галина Милева научно направление могат и трябва да получат приоритет в бъдещата

работа.

5. Лични впечатления
Тематиката и съдържанието на представената за рецензиране научна продукция ми дават основание да направя извода, че
д-р Галина Велинова Милева е провела задълбочени изследвания
в направление „защита на културното наследство“ и конкретно на
недвижимото.

Положителен

е

стремежът

на

кандидата

за

продължаване на изследванията в научното направление и
разширяване на спектъра от изследваните проблеми.
Това ми дава основание да твърдя, че д-р Галина Милева се
развива и утвърждава като един от водещите специалисти в
областта на Сигурност и безопасност и считам, че като отговаря
на изискванията на Закона за развитие на академичния състав, тя
покрива и всички изисквания за заемане на академичната
длъжност „доцент“.
6. Заключение
Въз основа на запознаването с представените научни
трудове, значимостта им, съдържащите се в тях научно-приложни
и приложни приноси, намирам за основателно да предложа д-р
Галина Великова Милева да бъде избрана и заема академичната
длъжност

„доцент“

по

професионалното

направление

9.1. Национална сигурност (Организация и управление извън
сферата на материалното производство – Защита на културното
наследство) за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър“.

06.04.2012 г.

Член на журито:
(проф. д-р Ив. Величков)
5

