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академична  длъжност  „доцент”,  в  Област  на  висшето  образование  9.
Сигурност  и  отбрана,  професионално  направление  9.1.  Национална
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Съставът на Научното жури за провеждане на конкурса е назначен със
заповед № 35/31.10.2022 г. на Ректора на ВУСИ. Документи за участие в
конкурса в предвидения от закона срок е представил само един участник –
асистент Атанаска Иванова Тунтова, доктор.

Представената от  асистент д-р Атанаска Иванова Тунтова 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  510
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  Тунтова.  Моите
впечатления,  а също и представените биографични данни показват,  че тя
определено е високо образован специалист, многократно квалифициран и с
разнообразна експертиза (с предимство несъмнено по темата на конкурса –
екологичната  сигурност),  при  това  в  период  повече  от  30  години.  В
следствие на това, няма поводи да се съмняваме в нейния опит и качества в
тази дейност. 

Автор  е  на  множество  публикации  по  проблемите  на  екологията,
както  и  по  актуални  обществени  проблеми  и  проблеми  на  сигурността.
Участник  и  организатор  на  множество  научни  форуми,  предимно  в  2
направления,  пряко  свързани  с  националната  сигурност  и  темата  на
конкурса.

1. Обща  характеристика  на  научно-изследователската,  научно-
приложната и педагогическата дейност на кандидата

Представените за рецензиране трудове (списък на научните трудове) на
д-р Атанаска Тунтова 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.  -  Екологичната  сигурност  като  елемент  от
националната  сигурност).  Ас.  д-р  Тунтова  участва  с  достатъчна  по
количество и качество научна продукция от 16 труда, които се предлагат за
рецензиране за участие в конкурса както следва:

- Монография - 1 брой – самостоятелна с общо 190 стр.;



- Публикувана  самостоятелна  книга  на  основата  на  дисертационен
труд – 203 стр.;

- Статии и доклади в индексирани и реферирани издания – 14 
броя;

Всичките  собствени  текстове  с  общ  обем  от  493  страници  (по  мои
сметки и ако има грешка - е минимална). Няма публикации със споделено
авторство.

За  рецензия  е  предложена  само  научна  продукция,  която  не  е
представена при присъждане на научна степен „доктор“. Всъщност 90 % от
тази продукция е от 2022 г.,  останалата част  – от 2021 г.  ОНС „доктор“
кандидатката придобива през 2020 г.

Приложената  справка с  цитирания (17 броя)(заб.  –  при справката  за
минималните изисквания и при справката на цитиранията има разлика от 1
бр., вероятно изпуснато цитиране) дава представа за научната стойност на
продукцията на кандидата (едва ли има често срещани подобни резултати на
асистент).  При  това  има  и  цитирания  в  научни  издания,  реферирани  и
индексирани  в  световно  известни  бази  данни  с  научни  издания  или  в
монографии.

Публикациите  са  разпределени  в  две  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: 

- Екологични аспекти на сигурността – засегнат в 13 от публикациите
публикации, сред тях и монографичният труд; 

- Теоретични и приложни аспекти на икономическата сигурност – 6
публикации, като общият сбор от публикациите надхвърля представените
трудове от кандидата за рецензиране поради взаимно проникване на двете
тематични области.

Д-р Тунтова преподава "Геоикономика и регионално развитие" от 2019
год.  на  двете  направления  във  ВУСИ  -  Администрация  и  управление  и
Икономика, в редовно и задочно обучение. Тя е заемала и административна
длъжност във ВУСИ, свързана с планиране на учебен процес и е наясно и с
тази  част  от  организацията  на  дейността  в  университета.  Преподава  в
различни  обучаващи  организации  в  София,  Пловдив  и  Варна,  където  е
покривала  ангажименти  от  порядък  над  300  часа  годишно,  видно  от
автобиографията на кандидата. 



Намирам  ясно  съответствието  между  публикациите  на  автора  и
преподаваните дисциплини и участие в обучаващите организации. 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
кандидатката очевидно е достатъчно разнообразно, покрива целия аспект на
темата на конкурса, и дава представа за сериозната й ангажираност.

2. Основни научни резултати и приноси
Като приемам за монографичен трудът „Екологичната сигурност като

елемент  от  националната  сигурност“,  приемам  също  за  оригинални  и
коректни и останалите публикации, съм напълно съгласен с декларираните
научни приноси в двете 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  Тунтова  съдържат  множество  научни
приноси. Повечето от разработките имат и голямо практическо значение.
Кандидатът  е  демонстрирал  своите  възможности  да  формулира  и
аргументира  научните  си  тези,  като  правилно  е  разделил  таксономично
приносите на теоретични и практико-приложни. Добро впечатление прави
познаването на най-новите и най-значими публикации по темата, български
и чуждестранни, и коректното им цитиране.

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

Разбира се, ще си позволя да бъда критичен към формулировките на
някои  приноси,  (напр.  № 6  -Използван  е  системен  подход  и  е  направен
анализ на  социално-икономическите  аспекти на екологията),  където  само
втората  част  е  напълно  достатъчна  като  принос,  а  системен  подход  се
използва  във  всички трудове  и  при  формулирането  на   всички останали
заявени  приноси.  Също  така  при  някои  приноси  е  необходимо  с  малко
повече  текст  да  се  покаже  целта  на  проведената  научноизследователска
дейност и да се покаже и връзка между отделните 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 ас. д-р
Атанаска  Тунтова.  Високата  публикационна  активност,  постигнатите
научни резултати показват, че кандидатът непрекъснато търси реализация
на своите способности и на научните си интереси в двете отделни области.



4. Заключение
Предоставената  от  кандидата  д-р  Тунтова  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  Атанаска  Иванова  Тунтова,  за  заемане  на  академична
длъжност  „доцент”,  в  област  на  висшето  образование  9.  Сигурност  и
отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (със тема
на  конкурса  „Екологичната  сигурност  като  елемент  от  националната
сигурност“), във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив.

07.11.2022 г. Член на научното жури:

гр. София (проф. д-р Иво Великов)


