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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

СТАНОВИЩЕ 

от професор доктор Иво Великов Великов 

ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Сигурност и безопасност“ 

Служебен адрес: Държавна комисия по сигурността на информацията  

София, 1202, ул. Козлодуй № 4 

тел.: 02/9 333 603 

 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ 

в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 

направление 9.1. Национална сигурност 

обявен със заповед на началника на Военна академия № СИ29-РД03-

191/05.08.2022 г., и съгласно обявата в бр. 70/30.08.2022 г. на ,,Държавен 

вестник“ 

на кандидата: 

д-р Даниела Трифонова Балева, главен асистент в катедра „Мениджмънт 

на извънредните ситуации“ на  факултет „Командно-щабен” от ВА 

„Георги Раковски“ 

 

София 

2022 г. 
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В конкурса участва един кандидат – гл. ас. д-р Даниела Трифонова 

Балева. Същата е придобила ОНС „доктор” с диплома от 11.03.2015 г., във 

Военна академия „Г. С. Раковски”, по научна специалност „Защита на 

населението и народното стопанство в критични ситуации“. 

1. Обща характеристика на научноизследователската, 

научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Общият брой на представените научни публикации е 20, от тях 3 

(една статия и два доклада) в съавторство. По своя характер те са: 

монография (хабилитационен труд) – 1, от 140 стр.; монография 

(непредставена като основен хабилитационен труд) – 1 бр., 154 стр.; 

статии и доклади на научни конференции – 18, една статия е публикувана 

на английски зад граница (общо около 150 стр. по собствени сметки). Като 

брой, характер и обем (около 444 стр. и ако имам грешка, тя е минимална) 

те представляват достатъчно добра основа за участие в конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент”. 

Обявата в Държавен вестник указва, че конкурсът има конкретна 

тематика, свързана с нуждите на катедрата от преподавател по определени 

дисциплини и специалности. 

Разбира се, д-р Балева участва в конкурса с цялата си 

професионална, научна и преподавателска биография, която включва 

експертни длъжности във финансовата сфера (с ясно забележими 

аналитични умения), участие в научни и професионални форуми, 

преподавателска дейност повече от 10 години във ВА „Г.Раковски“. 

Преподавани дисциплини през този период са изключително в сферата на 

катедрата и по темата на конкурса: 

 „Управление при извънредни ситуации“ 
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 „Ресурсно осигуряване в секторите индустрия и енергетика 

при извънредни ситуации” 

 „Институционални структури за управление при бедствия, 

аварии и катастрофи“ 

 „Управление при бедствия”. 

Прегледът с подробности на научната продукция на кандидатката 

показва, че нейните интереси имат интердисциплинарен характер, 

изключително в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана.  

Приемам всички предложени за рецензиране трудове.  

Забелязани са общо 8 цитирания в монографии и колективни томове 

с научно рецензиране, което е достатъчно количество за асистент.  

Общият брой точки придобити от публикациите на кандидата са 495, 

при държавни минимални изисквания 400 т., което означава, че 

кандидатът ги изпълнява. 

Нейните научни интереси са основно в две направления, които 

можем да формулираме обобщено така: 

1. Управление при кризи (на практика в цялата гама от аспекти 

на тази дейност, от изпълнение до управление, от обучение до пряко 

действие) – такива публикации са съответно двете монографии, статии и 

доклади с №№  7.2., 7.3.,.7.4., 7.7., 7.8., 7.9., 7.11., 7.12., 7.13., 7.15., 7.16., 

7.18 – от списъка на научната продукция; 

2. Икономически аспекти на сигурността (но с ясен уклон към 

кризисния мениджмънт) – такива публикации са статии и доклади с №№ 

7.1., 7.2., 7.3., 7.5., 7.6., 7.8., 7.9., 7.10., 7.12., 7.14., 7.18 от списъка на 

научната продукция. 

Представената продукция показва определени добре изявени 

качества на изследовател на кандидата – добре се познават научните 

източници по темата (вкл. на руски и английски език – тогава и въпрос 
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относно езиковата й подготовка!?); правилно се дефинират и формулират 

теми за научна продукция; познават се учени и творци в тематичната 

област, както у нас, така и зад граница; налице е утвърден научен стил, 

който поддържа добро научно ниво във всички трудове. Образованието на 

автора в областта на финансите от УНСС, магистратурата и докторската 

степен от ВА в областта на кризисния мениджмънт дават добра основа за 

всеки от представените трудове, т.е. кандидатката Балева има резонна 

отправна точка за творческите си търсения точно в тези науки. 

Представената научна продукция, автобиографията и 

преподавателската дейност определят кандидатката д-р Балева като 

творческа личност, учен с утвърдени интереси и подходи, оригинален 

интерпретатор и аналитик в сферата на нейните интереси. Всичко това й 

позволява да бъде и педагог и организатор на учебен процес по 

споменатите в конкурса дисциплини. 

От формална гледна точка, приемам, че са изпълнени 

минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Като учен и експерт в тази научна област нямам информация или 

получен неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на 

плагиатство в научната продукция или приносите на кандидата. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 

С оглед на трудовете и опита на автора можем да го 

характеризираме като преподавател със силна ориентация към 

научнотеоретично и теоретико-приложно знание.. Както в монографиите, 

така и в другите представени трудове имаме характерен научен език, 

добре овладяна изследователска методология. Кандидатът притежава опит 
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като лектор, ръководител на упражнения, семинари, обучения и 

тренировки с военни или цивилни обучавани.  

4. Основни научни резултати и приноси. 

Представената справка на приноси от трудовете на кандидатката 

изглежда оригинално и достоверно. Поради обема на становището няма да 

се спираме подробно на всеки от тях, би могло обаче общият им брой да 

бъде прецизиран, т.е. да бъдат окрупнени. 

Интерпретирани са теоретични постановки от исторически, 

географски, философски, икономически и геополитически, както  и 

множество др. науки с цел правилното им приложение  в СЗНС; 

структурирани и систематизирани са знания, които могат да се използват 

както в оперативната работа на СЗНС, така и в обучение и 

преподавателска дейност. 

Нямам съмнение, че тези толкова специфични и характерни приноси 

в творчеството на автора са нейно дело.  

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и 

практиката. 

Приносите на автора имат възможност да получат своята проекция в 

различни национални политики и в обучението на кадри за СЗНС. 

6. Критични бележки за представените трудове. 

Освен към част от приносите, могат да бъдат представени 

множество критични бележки, които не намаляват стойността на научната 

продукция на кандидата. Като преподавател е длъжна да избегне 

претенциозен научен или професионален жаргон, напр. във финансовата 

сфера, за да направи продукцията си по-достъпна за обучаваните и 

широката общественост. Необходимо е и по-често да заявява собствената 
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си позиция, независимо от мнението на разглежданите научни авторитети 

в сигурността. 

7. Заключение. 

Оценявам положително научната продукция и другите качества, 

представени от кандидатката д-р Даниела Балева. Те отговарят на 

изискванията на ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „доцент“.  

8. Оценка на кандидатите. 

Предлагам на уважаваните членове на Научно жури да приемат 

материалите на кандидата, да ги оценят положително и да предложат д-р 

Даниела Трифонова Балева да заеме академичната длъжност „доцент“ в 

област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 

направление 9.1. Национална сигурност, в катедра „Мениджмънт на 

извънредните ситуации“ на  факултет „Командно-щабен” от ВА „Георги 

Раковски“.  

Дата: 25.11.2022 г.                      Рецензент:  

Проф.  Д-Р           /П/         (Великов) 
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of the scientific works submitted in the competition for the academic position 

"Associate Professor" 

in the field of higher education 9. Security and defense, professional direction 9.1. 

National Security 
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PhD Daniela Trifonova Baleva, chief assistant in the "Emergency Management" 

department of the "Command and Staff" faculty of the "Georgi Rakovski" MA 

 

Sofia 

2022 

 

 

 



One candidate took part in the competition - Ch. Assistant Professor Daniela 

Trifonova Baleva, Ph.D. She obtained a doctorate degree from 11.03.2015 at the 

Military Academy "G. S. Rakovski", on the scientific specialty "Protection of the 

population and the national economy in critical situations". 

1. General characteristics of the candidate's research, applied science 

and pedagogical activities. 

The total number of presented scientific publications is 20, of which 3 (one 

article and two reports) are co-authored. By their nature, they are: monograph 

(habilitation thesis) – 1, of 140 pages; monograph (not presented as the main 

habilitation thesis) – 1 item, 154 pages; articles and reports at scientific conferences 

– 18, one article was published in English abroad (total about 150 pages according 

to own accounts). In terms of number, character and volume (about 444 pages, and 

if I have an error, it is minimal) they represent a sufficiently good basis for 

participation in a competition for the academic position of "associate professor". 

The announcement in the State Gazette indicates that the competition has a 

specific topic related to the needs of the department for a teacher in certain 

disciplines and specialties. 

Of course, PhD Baleva participated in the competition with his entire 

professional, scientific and teaching biography, which includes expert positions in 

the financial sphere (with clearly noticeable analytical skills), participation in 

scientific and professional forums, teaching activity for more than 10 years in the 

MA "G. Rakovski". Disciplines taught during this period are exclusively within the 

scope of the department and on the subject of the competition: 

 "Emergency Management" 

 "Resource provision in the industry and energy sectors in emergency 

situations" 

 "Institutional Structures for Disaster, Accident and Catastrophe 

Management" 

 "Disaster Management". 

A detailed review of the candidate's research output shows that her interests 

are interdisciplinary in nature, exclusively in the field of higher education 9. 

Security and Defense. 



I accept all papers submitted for review. 

A total of 8 citations were noted in peer-reviewed monographs and collective 

volumes, which is a sufficient amount for an assistant professorship. 

The total number of points acquired from the candidate's publications is 495, 

with state minimum requirements 400 points, which means that the candidate 

fulfills them. 

Her scientific interests are mainly in two directions, which can be 

summarized as follows: 

1. Crisis management (practically in the entire range of aspects of this 

activity, from implementation to management, from training to direct action) - such 

publications are respectively the two monographs, articles and reports with Nos. 

7.2., 7.3.,.7.4 ., 7.7., 7.8., 7.9., 7.11., 7.12., 7.13., 7.15., 7.16., 7.18 - from the list of 

scientific production; 

2. Economic aspects of security (but with a clear bias towards crisis 

management) – such publications are articles and reports with Nos. 7.1., 7.2., 7.3., 

7.5., 7.6., 7.8., 7.9., 7.10., 7.12 ., 7.14., 7.18 from the list of scientific production. 

The presented production shows certain well-pronounced qualities of a 

researcher of the candidate - the scientific sources on the subject are well known 

(including in Russian and English - then a question about her language training!?); 

correctly define and formulate topics for scientific production; know scientists and 

artists in the thematic area, both in our country and abroad; there is an established 

scientific style that maintains a good scientific level in all works. The author's 

education in the field of finance from UNWE, master's degree and doctoral degree 

from MA in the field of crisis management provide a good basis for each of the 

works presented, i.e. candidate Baleva has a reasonable starting point for her 

creative pursuits precisely in these sciences. 

The presented scientific production, the autobiography and the teaching 

activity define the candidate Dr. Baleva as a creative person, a scientist with well-

established interests and approaches, an original interpreter and analyst in the field 

of her interests. All this allows her to be a teacher and organizer of the learning 

process in the disciplines mentioned in the competition. 

From a formal point of view, I accept that the minimum national 

requirements under Art. 2b, para. 2 and 3 of ZRASRB. 



2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

As a scientist and expert in this scientific field, I have no information or 

received a non-anonymous and motivated written signal to establish plagiarism in 

the candidate's scientific production or contributions. 

3. Evaluation of the candidate's pedagogical training and activity. 

In view of the works and experience of the author, we can characterize him 

as a teacher with a strong orientation towards scientific-theoretical and theoretical-

applied knowledge.. Both in the monographs and in the other presented works, we 

have a characteristic scientific language, a well-mastered research methodology. 

The candidate has experience as a lecturer, leader of exercises, seminars, trainings 

and exercises with military or civilian trainees. 

4. Main scientific results and contributions. 

The presented reference of contributions from the candidate's works appears 

original and credible. Due to the volume of the opinion, we will not dwell on each 

of them in detail, however, their total number could be specified, i.e. to be 

consolidated. 

Theoretical statements from historical, geographical, philosophical, 

economic and geopolitical fields, as well as many others, have been interpreted. 

sciences with the aim of their correct application in the SZNS; structured and 

systematized knowledge that can be used both in the operational work of the SZNS 

and in training and teaching activities. 

I have no doubt that these very specific and characteristic contributions to the 

author's work are her work. 

5. Evaluation of the significance of the contributions for science and 

practice. 

The author's contributions have the opportunity to receive their projection in 

various national policies and in the training of personnel for the SZNS. 

6. Critical notes on the presented works. 

In addition to some of the contributions, numerous critical notes may be 

submitted that do not diminish the value of the candidate's scientific output. As a 

teacher, she must avoid pretentious scientific or professional jargon, e.g. in the 

financial sphere to make its output more accessible to learners and the general 



public. It is also necessary to state its own position more often, regardless of the 

opinion of the considered scientific authorities in security. 

7. Conclusion. 

I positively assess the scientific output and other qualities presented by 

candidate PhD Daniela Baleva. They meet the requirements of ZRASRB for 

occupying the academic position "associate professor". 

8. Evaluation of candidates. 

I propose to the respected members of the Scientific Jury to accept the 

candidate's materials, to evaluate them positively and to propose that PhD Daniela 

Trifonova Baleva take the academic position of "associate professor" in the field of 

higher education 9. Security and defense, professional direction 9.1. National 

Security, in the "Emergency Management" Department of the "Command and 

Staff" faculty of the "Georgi Rakovski" MA. 

 

Date: 25/11/2022    Reviewer: 

Professor PhD.           /П/         (Ivo Velikov) 


