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ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Евгения Николова Коцева-Владимирова, професионално 

направление 3.6. Право, назначена за външен член на научно жури по 

конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по професионално 

направление 3.6. Право (Наказателно право. Наказателноправна закрила на 

малолетни и непълнолетни), обявен от Югозападен университет „Неофит 

Рилски” в ДВ, бр. 52/02.07.2019 г. с единствен кандидат Надежда Йорданова 

Кръстева 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от единствения 

участник в конкурса – гл. ас. д-р Надежда Йорданова Кръстева 

Настоящото становище е изготвено съгласно Заповед № 

1365/24.07.2019 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и в съответствие 

с решението на първото заседание на научното жури. Отчетени са 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и Вътрешните правила за 

развитие на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“.  

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Надежда Йорданова Кръстева, единствен кандидат в обявения 

конкурс, е преподавател на основен трудов договор към катедра 

„Публичноправни науки“ на Правно-исторически факултет към 

Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград от 2007 г. През 

2011 г. защитава дисертационен труд на тема: „Наказателноправна закрила 
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на детето в Република България“ с научен ръководител проф. д-р Румен 

Владимиров.  

Като главен асистент води лекции по учебните дисциплини 

„Наказателно право“ на студенти от специалност „Право“ и „Национална 

сигурност“ и „Правна закрила на детето“ на студенти от специалност 

„Социални дейности“. Провежда и семинарни упражнения по учебните 

дисциплини „Наказателно право“ и „Наказателнопроцесуално право“ със 

студенти от специалност „Право“. През годините е водела и лекционни 

курсове по учебните дисциплини „Пробация, фамилна комуникация и 

адаптация“ на студенти от специалност „Право“ и „Сътрудничество по 

наказателноправни въпроси в ЕС“ на студенти от магистърска програма 

„Европейска интеграция“. Нейните лекции и семинарни упражнения се 

отличават с научност, точност на анализираните тези,  умело съчетание на 

теорията и практиката по разглежданите въпроси.  

За участие в конкурса гл.ас.д-р Надежда Кръстева е представила за 

рецензиране една монография на тема: „Наказателноправна закрила на 

детето: предизвикателства в съвременната технологична среда“; един 

самостоятелен учебник на тема: „Правна закрила на детето“; едно 

самостоятелно учебно ръководство „Правна закрила на детето. Учебно 

ръководство“; един учебник в съавторство „Педагогика на девиантността“, 

както и шестнадесет статии. Част от тези статии са публикувани в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни – Web 

of Science (3 бр.). Седем от публикациите са на английски език. 

Прегледът на предоставената от гл.ас.д-р Надежда Кръстева научна и 

научно-приложна продукция и професионално-академична дейност е 

основание за извода – налице е изпълнение на минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „Доцент“, 

професионално направление 3.6. Право.   

Същевременно, по данни от представените справки, обявяването на 
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конкурса е съобразено с изискването за обезпеченост на академичната 

длъжност „Доцент“ с необходимия брой часове по учебни дисциплини с 

лекционен курс. За учебната 2019/2020 година на гл.ас. д-р Кръстева от ФС 

на ПИФ са гласувани 165 часа лекции и 195 часа упражнения, които са в 

съответствие с професионалното направление на обявения конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“. В допълнение на основанията 

си за участие в обявения конкурс гл.ас.д-р Надежда Кръстева е представила 

и доказателства за своята професионално-академична дейност, както 

следва: участие в пет научно-изследователски проекта, участие в редица 

международни и национални научни форуми; ръководила е дипломанти; 

член е на Съюза на учените - клон Благоевград; част е от редколегията на 

списанията Open Journal for Educational Research, и списание International 

Journal for Educational Research, както и на ел.списание „Право, Политика, 

Администрация“.  

 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси 

на представената за участие в конкурса творческа продукция 

Основно, научната и научно-приложната продукция на гл.ас. д-р 

Надежда Кръстева е насочена към наказателноправната закрила на 

детето.  В смисъла на тази проблематика е и представеният от кандидатката 

монографичен труд на тема  „Наказателноправна закрила на детето: 

предизвикателства в съвременната технологична среда“. Концептуално, 

трудът е конструиран върху основата на съвременната наказателноправна 

уредба на проблемни социални явления. Основанията за изследователската 

дейност на авторката са ясни и конкретни – социалните реалности разкриват 

многообразие от престъпни деяния, свързани с „инвазията“ на 

информационните и комуникационни технологии в социалното 

пространство, особено сред най-уязвимата социална група, тази на децата. 

В този контекст гл.ас. д-р Кръстева много правилно е поставила целта на 
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своето теоретично-правното изследване – оптимизирането на 

наказателноправната закрила на детето съобразно съвременните 

технологични условия, както и научната теза, свързана с допускането „че в 

наказателния кодекс на Република България има възможности за адекватни 

промени, чрез които да се оптимизира и засили действащата 

наказателноправна закрила на детето, така че тя да отговаря на 

предизвикателствата на съвременната технологична среда“. Научно 

обосновани резултати от изследователската си дейност авторката постига 

чрез акцентиране върху няколко основни проблема: детето в съвременната 

технологична среда (първа глава); тенденциите в европейското 

законодателство относно закрилата на детето (втора глава); 

наказателноправна закрила на детето в Република България от 

престъпления, извършвани с помощта на технологии (трета глава). По 

същество, именно в трета глава на основание детайлна характеристика на 

видовете престъпления, извършвани с помощта на технологии, оценъчно 

проучване на българското наказателно законодателство съобразно 

европейските стандарти за закрила на деца и анализ на действащата у нас 

наказателноправната закрила на детето, гл.ас.д-р Надежда Кръстева 

формулира предложения de lege ferenda, които при включване в 

Наказателния кодекс биха допринесли за адекватни на съвремието и 

полезни за обществото решения.  

Монографичният труд на гл.ас.д-р Надежда Кръстева е разработен с 

научна компетентност, понятийният апарат е ползван адекватно, стилът на 

изложение е логичен, което предпоставя логиката на цялостното научно 

изследване.   

В смисъла на проблематиката „наказателноправна закрила на 

детето“ са и научните публикации на гл.ас.д-р Кръстева, които разкриват 

многообразието на научните й търсения в изследваната област. 

Положителна е оценката ми на публикации като: „Legal Protection of Child 
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Offenders“ „Детският труд и неговата наказателноправна уредба“, 

„Тенденции в наказателноправната закрила на детето“, „Децата на 

институцията „възпитателно училище-интернат“, „Criminal Child Protection 

from Human Trafficking during Contemporary Migration“.  

На основание значимостта на представения монографичен труд, 

неговата компетентна разработка и постигнати резултати, както и на 

основание научната стойност на останалите публикации по проблема, 

изказвам мнение, че гл.ас.д-р Кръстева успешно е защитила научните си 

тези, което е атестат в подкрепа на участието й в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“.  

Приемам за положителна тенденцията за разработване на учебници и 

учебни помагала за обучение на студентите, с което гл.ас.д-р Кръстева се е 

справила много добре.  

Относно приносите: В обобщение, приемам изведените от 

кандидатката научни и научно-приложни приноси, като считам, че тяхното 

отчитане в законодателството ще обогати съществуващата теория и 

практики по отношение закрилата на детето, включително и в условията на 

съвременната технологична среда.  

 

ІІІ. Критични бележки и препоръки 

Като отчитам актуалността на проблематиката, която изследва 

кандидатката, както и равнището на законодателството в областта на 

наказателното право, препоръчвам нови научни публикации с приложна 

насоченост и активно участие в научни форуми по наказателноправни 

проблеми.  

 

ІV. Заключение 

След преценка на представените материали относно научната, 

научно-приложната и преподавателската дейност на гл.ас. д-р Надежда 
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Кръстева, считам че постигнатите от нея резултати напълно съответстват на 

изискванията за заемане на академичната длъжност „Доцент”, поради което 

убедено давам своята положителна оценка и предлагам на уважаемото 

Научно жури и на членовете на ФС на ПИФ да изберат гл.ас.д-р Надежда 

Йорданова Кръстева за „Доцент“ по професионално направление 3.6 Право 

(Наказателно право. Наказателноправна закрила на малолетни и 

непълнолетни). 

 

 

 

10.10.2019 г.                                              Член на научното жури:........................ 

(проф. д-р Евгения Коцева) 
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SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” 

 

O P I N I O N 

by Prof. Evgeniya Nikolova Kotseva-Vladimirova, PhD 

professional field 3.6. Law, appointed as an external member of the Scientific Jury 

in the competition for the occupation of the academic position “Associate 

Professor” in professional field 3.6. Law (Criminal Law. Criminal Law Protection 

of Minors), announced by South-West University “Neofit Rilski” in State Gazette, 

Issue 52/02.07.2019 with the only candidate Nadezhda Yordanova Krasteva 

 

Regarding: the scientific, scientific-applied and professional-academic activity 

and production presented by the only one candidate in the competition –  

Chief Assist. Prof. Nadezhda Yordanova Krasteva, PhD 

 

This opinion has been prepared in accordance with Order No. 

1365/24.07.2019 of the Rector of South-West University “Neofit Rilski” and in 

accordance with the decision of the first meeting of the Scientific Jury. The 

requirements of the Act for the Development of the Academic Staff in the Republic 

of Bulgaria, the Regulations for the Implementation of the Act for the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Internal 

Rules for the Development of the Academic Staff of the South-West University 

“Neofit Rilski” are taken into account. 

 

I. Summary data on the applicant's scientific production and activities 

Nadezhda Yordanova Krasteva, the only candidate in the announced 

competition, has been a lecturer in a basic employment contract at the Department 

of Public Law at the Faculty of Law and History of the South-West University 

“Neofit Rilski”, Blagoevgrad since 2007. In 2011, she defended her dissertation 
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on topic: “Criminal Legal Protection of the Child in the Republic of Bulgaria” 

with scientific supervisor Prof. Rumen Vladimirov, PhD. 

As a Chief Assist. Prof. Nadezhda Krasteva has lectures in the courses 

“Criminal Law” with students in the specialties “Law” and “National Security” 

and “Legal Protection of the Child” with students in the “Social Activities” 

specialty. She also conducts seminars in the courses “Criminal Law” and 

“Criminal Procedure Law” with students in “Law” specialty. Over the years, she 

has also had courses in “Probation, Family Communication and Adaptation” for 

Law students and “Collaboration on Criminal Legal Matters in the EU” for 

students in the Master Program “European Integration”. Her lectures and seminars 

are distinguished by the science, the accuracy of the analyzed thesis, the skillful 

combination of theory and practice on the issues under consideration. 

For participation in the competition, Chief Assist. Prof. Nadezhda Krasteva, 

PhD, presented for reviewing one monography on the topic: “Criminal Legal 

Protection of the Child: Challenges in the Contemporary Technological 

Environment”; a single textbook on the topic: “Legal Protection of the Child”; a 

single study handbook: “Legal Protection of the Child. Study Handbook”; one 

textbook co-authored: “Pedagogy of Deviance”, and sixteen articles. Some of 

these articles have been published in scientific journals, refereed and indexed in 

world-famous databases – Web of Science (3 issues). Seven of the publications 

are in English. 

The review of the scientific and scientific-applied production and 

professional-academic activity provided by the Chief Assist. Prof. Nadezhda 

Krasteva, PhD, is the basis for the conclusion – there is a fulfillment of the 

minimum national requirements for occupying the academic position 

“Associate Professor”, professional field 3.6. Law. 

At the same time, according to the information provided, the announcement 

of the competition complies with the requirement for securing the academic 

position of “Associate Professor” with the required number of classing hours in 
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the subjects with a lecture course. For the academic year 2019/2020, Chief Assist. 

Prof. Krasteva, PhD, the Faculty Council of the Faculty of Law and History has 

voted 165 hours of lectures and 195 hours of seminars, which are in accordance 

with the professional field of the announced competition for the occupation of the 

academic position “Associate Professor”. In addition to her grounds for 

participating in the announced competition, Chief Assist. Prof. Nadezhda 

Krasteva, PhD, has presented evidence of her professional and academic activities 

as follows: participation in five research projects; participation in a number of 

international and national scientific forums; she has supervised graduate students; 

she is a member of the Union of Scientists – Blagoevgrad Branch; she is part of 

the editorial board of the journal “Open Journal for Educational Research”, and 

the journal “International Journal for Educational Research”, as well as the e-

journal “Law, Politics, Administration”. 

 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions 

of the creative production submitted for participation in the competition 

Mainly, the scientific and scientific-applied production of Chief Assist. 

Prof. Nadezhda Krasteva, PhD, is focused on the criminal legal protection of the 

child. In the context of this issue is the presented by the candidate monography on 

the topic: “Criminal Legal Protection of the Child: Challenges in the 

Contemporary Technological Environment”. Conceptually, the work is 

constructed on the basis of the modern criminal legal regulation of problematic 

social phenomena. The reasons for the author's research are clear and specific – 

social realities reveal a variety of criminal acts related to the “invasion” of 

information and communication technologies in the social space, especially 

among the most vulnerable social group, that of children. In this context, Chief 

Assist. Prof. Krasteva, PhD, very correctly set the goal of her theoretical and legal 

research – the optimization of the criminal legal protection of the child in 

accordance with the current technological conditions, as well as the scientific 
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thesis related to the assumption “that in the Criminal Code of the Republic of 

Bulgaria there are opportunities for adequate changes through which to optimize 

and strengthen the existing criminal legal protection of the child so that it responds 

to the challenges of the modern technological environment”. The author achieves 

scientifically sound results of her research by focusing on several main problems: 

the child in the contemporary technological environment (first chapter); trends in 

the European legislation on child protection (second chapter); criminal legal 

protection of the child in the Republic of Bulgaria from technology-facilitated 

crimes (third chapter). In fact, in Third Chapter, on the basis of a detailed 

description of the types of technology-facilitated crimes, an evaluation study of 

the Bulgarian criminal legislation in accordance with the European standards for 

the protection of children and an analysis of the current criminal protection of the 

child in Bulgaria, Chief Assist. Prof. Nadezhda Krasteva, PhD, formulates de lege 

ferenda proposals, which if included in the Criminal Code, they would contribute 

to modern and useful public decisions. 

The monography of Chief Assist. Prof. Nadezhda Krasteva, PhD, has been 

developed with scientific competence, the conceptual apparatus has been used 

adequately, the style of presentation is logical, which assumes the logic of the 

whole scientific research. 

In the sense of the problem “criminal legal protection of the child” are the 

scientific publications of Chief Assist. Prof. Krasteva, PhD, which reveal the 

diversity of her scientific researches in the study area. I positively value 

publications such as: “Legal Protection of Child Offenders”, “Child Labor and its 

Criminal Legal Regulation”, “Trends in Criminal Legal Protection of the Child”, 

“Children of the Correctional Boarding School Institution”, “Criminal Child 

Protection from Human Trafficking during Contemporary Migration”. 

Based on the importance of the presented monography, its competent 

development and the achieved results, as well as the scientific value of the other 

publications on the issue, I believe that Chief Assist. Prof. Krasteva, PhD, has 
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successfully defended her scientific researches, which is an attestation in support 

for her participation in the competition for the position “Associate Professor”. 

I positively accept the tendency for the development of textbooks and study 

handbooks for the education of students, which was very well achieved by Chief 

Assist. Prof. Krasteva, PhD. 

Concerning the contributions: In summary, I accept the candidate's 

scientific and scientific-applied contributions, considering that their incorporation 

into legislation will enrich existing child legal protection theory and practice, and 

under the conditions of the contemporary technological environment. 

 

III. Critical comments and recommendations 

Taking into account the relevance of the issues being investigated by the 

candidate as well as the level of legislation in the field of criminal law, I 

recommend new scientific publications with applied focus and active participation 

in scientific forums on criminal legal issues. 

 

IV. Conclusion 

After assessment of the submitted materials on the scientific, scientific-

applied and teaching activity of Chief Assist. Prof. Nadezhda Krasteva, PhD, I 

believe that the results achieved by her fully comply with the requirements for 

occupying the academic position of “Associate Professor”, which is why I 

convincingly give my positive assessment and propose to the Honorable Scientific 

Jury and the members of the Faculty Council of the Faculty of Law and History 

to choose Chief Assist. Prof. Nadezhda Yordanova Krasteva, PhD, for the 

academic position “Associate Professor”, Professional Field 3.6. Law (Criminal 

Law. Criminal Legal Protection of Minors). 

 

10 October 2019                                Member of the Scientific Jury: ……………..…… 

/Prof. Evgeniya Kotseva, PhD/ 
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