
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Галина Димитрова Ковачева, член на научно жури 

в конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ по 

професионално направление 3.6 Право (Наказателно право. 

Наказателноправна закрила на малолетни и непълнолетни), 

обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр 52/02.07.2019 г. 

 

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.  

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Гл. ас. д-р Надежда Кръстева участва в обявения конкурс за доцент с 

напълно задоволителна в количествено и качествено отношение научна 

продукция: една монография, два учебника (от които един в съавторство), 

учебно ръководство и шестнадесет статии и доклади. Тя е родена през 

1981 г. През 2006 г. е придобила образователна степен магистър по право в 

ЮЗУ „Неофит Рилски”, а на 07.09.2011 г. й е присъдена образователната и 

научна степен „доктор“ след като е защитила дисертационен труд на тема 

„Наказателноправна закрила на детето в Република България“. 

Научноизследователската дейност на д-р Кръстева е убедителна и показва 

интереси в областта на наказателното право с изразена насоченост към 

проблемите на наказателноправната закрила на детето и  в частност – с 



оглед рисковете за децата във виртуалната среда. Педагогическата дейност 

на кандидатката е обезпечена с лекционни курсове по дисциплините 

„Наказателно право“, Наказателно-процесуално право“ и „Правна закрила 

на детето“  общо със 165 ч. лекции и съответно – 195 ч. упражнения. 

Семинарните занятия д-р Кръстева провежда в практическа среда, с 

използване на интерактивни методи на обучение и с преподаване на чужд 

език. Активната й ангажираност в университета е свързана с участието й в 

три научноизследователски проекти, ръководство на дипломанти и 

студенти. Членува в две научни организации, от които една международна, 

участва в редколегии на международно и национално списание, участвала 

е в редица курсове за повишаване на квалификацията си, обществени 

дискусии по правно и социално значими въпроси, свързани с 

професионалните й интереси.  

ІІ. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Научните резултати и приноси от представения за оценка 

хабилитационен труд със заглавие „Наказателноправна закрила на детето: 

предизвикателства в съвременната технологична среда“, могат да бъдат 

високо оценени. Трудът представлява самостоятелно научно изследване, 

посветено на актуалния проблем за наказателноправната закрила на децата 

в условията на непрекъснато развитие на информационните и 

комуникационните технологии и рисковете, породени от глобалната 

информационна свързаност. Проведеният задълбочен анализ на 

действащата наказателноправна уредба в България за закрила на децата от 

сексуални посегателства и тероризъм, чрез използване на съвременни 

технологични средства, е позволило на кандидатката да идентифицира 

някои непълноти и пропуски, за чието преодоляване са направени 

аргументирани предложения de lege ferenda. Заслужава да се отбележи 

интердисциплинарният подход при изследване на нововъзникващите 



форми на престъпни посегателства срещу деца или в които са въвлечени 

деца, чрез използване на глобалната мрежа, различни социални платформи 

и технически устройства. Проученият значителен брой литературни 

източници и специализирани сайтове на европейски и международни 

правоохранителни органи и неправителствени организации, е подчинен на 

целта за изчерпателно представяне на рисковете от престъпни 

посегателства и възможностите за осъществяване на ранна превенция и 

законодателна защита на рисковите групи деца. Приносен момент е и 

използваният сравнителноправен метод за проучване на законодателството 

и социалната практика на други държави. Посредством задълбочен анализ 

на опита на някои европейски държави при транспониране на директивите 

на ЕС, както и представяне на законодателния подход на държави, които 

не са членки на ЕС, д-р Кръстева е постигнала солидна емпирична база, 

явяваща се основа на аргументираните предложения за усъвършенстване 

на българското наказателно законодателство. Следва да се отбележи и 

подчертаната практическа насоченост на монографичния труд, както с 

оглед възможностите за наказателноправна защита на детето, така и в 

областта на юношеската педагогика и новите образователни модели за 

превенция на рисковете в съвременната технологична среда.  

Внимание заслужават и представените от кандидатката учебници, 

стати и доклади. Те отразяват трайния интерес на гл.ас.д-р Н. Кръстева 

към наказателноправния режим на децата – жертви на престъпни 

посегателства и децата, извършители на противообществени прояви и 

престъпления. 

ІІІ. Критични бележки и препоръки 

Представената продукция се отличава със своята зрялост и научна 

новост, при спазване на всички методологически изисквания. 

Препоръчвам на гл. ас. д-р Надежда Кръстева да продължи работата си по 

проблема за наказателноправната закрила на детето, като надгради и 



разшири нейния обхват с изследване на някои аспекти на рисковете за 

виктимизиране на децата, породени от дейностите на организираната 

престъпност и съответно възможностите за наказателноправна закрила. 

ІV. Заключение 

След преценка на представените материали относно научната и 

преподавателската дейност на д-р 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 да избере 

гл.ас.д-р Надежда Йорданова Кръстева за „доцент“ по професионално 

направление  3.6 Право (Наказателно право. Наказателноправна закрила на 

малолетни и непълнолетни). 

 

 

07.10.2019 г.                                                Член на журито:.................... 

(доц. д-р Галина Ковачева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” 

 

O P I N I O N 

by Assoc. Prof. Galina Dimitrova Kovacheva, PhD 

Member of the Scientific Jury in the competition  

for the occupation of the academic position Associate Professor in the 

professional field 3.6 Law (Criminal law. Criminal Legal Protection of Minors), 

announced by South-West University “Neofit Rilski” in the State Gazette,  

Issue 52/02.07.2019 

 

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. 

 

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

activities 

Chief Assist. Prof. Nadezhda Krasteva, PhD participates in the announced 

competition for Associate Professor with completely satisfactory in terms of 

quantity and quality scientific production: one monograph, two textbooks (one 

of which is co-authored), a study guide and sixteen articles and reports. She was 

born in 1981. In 2006, she received her master's degree in law from the South-

West University “Neofit Rilski”, and on September 7, 2011, she received her 

PhD after defending her dissertation on the topic “Criminal Legal Protection of 

the Child in the Republic of Bulgaria”. The scientific research activity of 

Krasteva, PhD is persuasive and shows interests in the field of criminal law, 



with a strong focus on the problems of the criminal legal protection of the child 

and, in particular, the risks to children in the virtual environment. The 

candidate's pedagogical activity is provided with lectures in the disciplines 

“Criminal Law”, “Criminal Procedure Law” and “Legal Protection of the Child” 

with a total of 165 hours of lectures and 195 hours of seminars respectively.  

Krasteva, PhD conducts the seminars in a practical environment, using 

interactive teaching methods and teaching a foreign language. Her active 

occupation with the university is related to her involvement in three research 

projects, leadership of graduates and students. She is a member of two scientific 

organizations, one of them is international; participates in editorial boards of 

international and national journals; has participated in a number of advanced 

training courses, public discussions on legally and socially significant issues 

related to her professional interests. 

 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions 

of the creative production submitted for participation in the competition 

The scientific results and contributions of the habilitation work presented 

for evaluation “Criminal Legal Protection of the Child: Challenges in the 

Contemporary Technological Environment” can be highly appreciated. The 

research is a separate scientific study on the current problem of the criminal 

legal protection of children in the context of the continuous development of 

information and communication technologies and the risks generated by global 

information connectivity. The exhaustive analysis of the current criminal law in 

Bulgaria for the protection of children from sexual abuse and terrorism, using 

modern technological means, allowed the candidate to identify some 

incompleteness and gaps, for which overcoming proposals de lege ferenda were 

made. It is worth noting the interdisciplinary approach to researching emerging 

forms of criminal assault against children or involving children through the use 

of the global network, various social platforms and technical devices. The 



considerable examined number of literary sources and specialized websites of 

European and international law enforcement agencies and non-governmental 

organizations has been subordinated to the goal of comprehensively presenting 

the risks of criminal assault and the opportunities for early prevention and 

legislative protection of at-risk groups children. Another input is the comparative 

method used to study the legislation and social practice of other countries. 

Through an exhausting analysis of the experience of some European countries in 

transposing EU directives, as well as presenting the legislative approach of non-

EU countries, Krasteva, PhD has achieved a solid empirical basis, which is the 

basis of reasoned proposals for improvement of the Bulgarian criminal 

legislation. It should be noted as well the emphasized practical orientation of the 

monographic work, both with regard to the possibilities of the criminal legal 

protection of the child and in the field of adolescent pedagogy and the new 

educational models for risk prevention in the modern technological 

environment. 

Attention deserves also the textbooks, articles and reports presented by the 

candidate. They reflect the lasting interest of Chief Assist. Prof. N. Krasteva, 

PhD in the criminal legal regime of children – victims of criminal offenses and 

children, perpetrators of anti-social acts and crimes. 

 

III. Critical comments and recommendations 

The presented production is distinguished by its maturity and scientific 

novelty, in compliance with all methodological requirements. I recommend to 

Chief Assist. Prof. Nadezhda Krasteva, PhD to continue her work on the 

problem of the criminal legal protection of the child, by upgrading and 

expanding its scope by examining some aspects of the risks for the victimization 

of children, caused by the activities of organized crime and, accordingly, the 

possibilities for criminal legal protection. 

 



IV. Conclusion 

After evaluating the materials presented on the scientific and teaching 

activity of Krasteva, PhD, I believe that the results achieved by her fully meet 

the requirements for occupying the academic position “Associate Professor”, so 

I confidently give my positive assessment and suggest to the respected Scientific 

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

“Associate Professor”, professional field 3.6 Law (Criminal Law. Criminal 

Legal Protection of Minors). 

 

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

(Assoc. Prof. Galina Kovacheva, PhD) 

 

 

 

 


