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СТАНОВИЩЕ 
от доц. д-р Николай Сашков Цанков, 

Факултет по педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, 

 

включен в състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

по професионално направление 3.6. Право (Наказателно право. Наказателноправна зак-

рила на малолетни и непълнолетни), обявен за нуждите на Югозападен университет „Не-

офит Рилски“. 

 

Настоящото становище е разработено съгласно изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, Правилник за прилагане на Закона за развитието 

на академичния състав в Република България, Вътрешни правила за развитие на академичния 

състав в ЮЗУ "Неофит Рилски" в изпълнение на Заповед на Ректора № 1365/24.07.2019 г.  

 

В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 52/02.07.2019 г. и на интер-

нет-страницата на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за нуждите на Прав-

но-исторически факултет, като единствен кандидат участва гл. ас. д-р Надежда Йорданова 

Кръстева. 
 

1. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 
Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент“ - гл. ас. д-р Надежда Йор-

данова Кръстева, придобива ОНС „доктор“ по Наказателно право през 2011 година, като в 

годините има последователна академична кариера.  

Научните интереси на кандидата са в областта на: (1) Наказателното право, (2) 

Правната закрила на детето, (3) Сътрудничеството по наказателноправни въпроси, (4) Про-

бация, фамилна комуникация и адаптация.  

В количествено отношение научно-изследователската продукция, представена за 

участие в конкурса от гл. ас. д-р Надежда Кръстева, включва: 

Монографии  
*самостоятелна, посочена като хабилитационен труд  

1 

Научни публикации/статии в списания и публикации на док-
лади в сборници (вкл. в чужбина) (10 самостоятелни и 6 в съ-
авторство), от които 3 в реферирани и индексирани списания 

 16 

Учебници  
*за подготовка на студенти 

3 
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Предоставен е и богат набор от доказателствен материал, свързан с: членство в меж-

дународни и национални организации; участие в национални и международни научни кон-

ференции; членство в национални и международни редколегии; ръководство на дипломанти и 

тюторинг на студенти; обществени дискусии; публични лекции и семинари в предметната 

област на конкурса; квалификационни курсове; подготовка на учебни курсове и учебни 

програми за обучение на студенти в професионалното направление на конкурса. 

От предоставените справки е видно наличието на годишна натовареност, удовлетво-

ряваща изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“, като аудиторната зае-

тост на гл. ас. д-р Надежда Йорданова Кръстева със студенти от специалностите „Право“, 

„Национална сигурност“ и „Социални дейности“ е в предметната област на конкурса. 

 

2. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представената 

за участие в конкурса творческа продукция 
 

След количествения преглед на предоставената научноизследователска продукция е 

установено изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на акаде-

мичната длъжност „доцент“, като кандидатът представя и допълнителни доказателства, 

които ги надхвърлят. 

Монографичният труд, посочен като хабилитационен Наказателноправна закрила 

на детето: предизвикателства в съвременната технологична среда (2019), (Веда 

Словена-ЖГ, ISBN 978-954-8846-52-3) с COBISS.BG-ID – 1290626788, е концептуално 

обосновано, прецизно организирано и реализирано интердисциплинарно изследване, 

насочено към търсенето на възможности за оптимизиране на наказателноправната закрила на 

детето, като пълноценен носител на права в контекста на пердизвикателствата на 

технологичната среда. Още в структурирането на обект-предметната му област и във всеки 

елемент от методологическата определеност на изследователската визия е заложена висока 

степен на синергетичност на изследователския замисъл, ирадииращ в полето на 

наказателноправните и социалните науки, както и в областта на науките за образованието. 

Това извежда изследването отвъд пределите на правните науки и го превръща в 

интердисциплинарно такова, с нови ценностни смисли в социален, правен и педагогически 

контекст, което е и своеобразно основание за търсенето на възможности за изследвания в 

перспектива на статусите на психосоциална идентичност на децата в глобална технологична 

среда и обосноваването на необходимостта от перманентно преосмисляне на тяхната закрила 

не само в наказателноправен аспект. С необходимата научна и професионална компетентност 

са изведени предпоставките за оптимизиране на наказателноправната закрила на детето, като е 
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обговорен с необходимата вещина световния опит и тенденциите в европейското 

законодателство, както и добрите практики. Систематично са представени и характеризирани 

престъпленията, извършени с помощта на технологии и регламентите относно 

наказателноправната закрила на детето в Република България. Направените предложения, за 

промени в българския наказателен кодекс, чрез които да се оптимизира наказателноправната 

закрила на детето в контекста на предизвикателствата на съвременната технологична среда, са 

безспорен принос на д-р Надежда Кръстева, а техните педагогически проекции могат да бъдат 

адресирани към съвременното ни образование и дигиталната му трансформация. 

 Статиите  - 16 на брой, от които 6 в съавторство, утвърждават авторитета на кандидата  

за заемане на академичната длъжност „доцент“ в областта на наказателноправната наука, 

като разширяват изследователското му поле по посока на: правна закрила на 

детето-правонарушител; ресурси за осъществяване възпитателни мерки в семейството, в 

училищната среда и общественото пространство; посегателства спрямо деца в интернет 

пространството; детския труд; трафика на хора; интеграция на лицата с бежански или хума-

нитарен статут; децата с девиантно поведение; децата във възпитателно училище-интернат; 

сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография и т.н. Този 

кръг от изследователски полета, звучащи футурологично и обвързани логично, следва да се 

гледа в перспективи към открояване на спецификата и в методологическо, и във методическо, 

и в институционално правно, и в педагогическо отношение, защото ще са база за трансфор-

мация на комплекса професионални компетентности на специалистите в тази област. 

В подкрепа на своята кандидатура д-р Надежда Кръстева представя и доказателства, 

които не се изискват за заемане на длъжността „доцент“ според минималните национални 

изисквания за заемане на академични длъжности, като участието в разработването на учеб-

ници  в съавторство и самостоятелен учебник и учебно помагало за подготовка на студенти в 

предметното поле на правната закрила на детето. 
Представената справка за цитирания (9 на брой), конкретно свързани с научноизсле-

дователската дейност на кандидата, покриват изискуемия минимум по показателите от група 

Д от минималните национални изисквания. От общия брой цитирания се изваждат 2 броя - 

тези, при които цитираната и цитиращата публикация имат поне един общ автор (т.е. авто-

цитатите), като и част от тях не се приемат за цитати в реферирани и индексирани списания 

(след направена проверка в Web of Science). 

Не е установено плагиатство в представената за рецензиране научноизследователска 

продукция на кандидата, както и не са установени некоректност и неточности в цитиранията и 

интерпретирането на получените резултати в хода на изследователските дейности.  



4 
 

Направените от кандидата предложения (de lege ferenda) на базата на изследователските 

резултати са безспорен научен принос в областта на правната наука, като от своя страна те разширяват 

възможностите за правна закрила на детето, а проекциите им в други социални науки имат заряд за 

ново ценностно разбиране на наказателноправната закрила. Изведените приноси в образователен 

характер са с ясна практическа стойност и тяхната операционализация е гаранция за качество на 

подготовката на бъдещите специалисти в тази област. 
 

3. Критични забележки и препоръки 

В изследователска перспектива и на базата на представената за рецензиране науч-

но-изследователска продукция могат да бъдат направени следните критични бележки и пре-

поръки: 

1. При изследвания, в които се преплитат правни, философско-методологически, 

социо-културни и психолого-педагогически линии на анализ, вниманието следва да е 

насочено към по-голяма понятийно-терминологична чистота, което от своя страна е 

предпоставка и гаранция за коректно формиране на представи у читателя, изведени 

дори на мета равнище, както и развитието на професионалната му рефлексия. 

2. Удачно е задълбочаване на изследователската активност освен по посока правата на 

децата в системата на наказателното правораздаване и по отношение на 

алтернативните (извънсъдебни) практики. 

3. Популяризирането на научните резултати и всички научни търсения на кандидата 

следва да намерят своето място и в специализирани списания, публикуващи в областта 

на правните науки. 

4. В бъдеще д-р Надежда Кръстева има всички основания и обективни възможности да 

увеличи своята международна разпознаваемост чрез засилване на публикационната 

активност в списания (както с интердисциплинарна насоченост, така и в областта на 

правните науки), включени в системите за рефериране и индексиране, и особено такива 

с импакт фактор (IF), отразени в електронната база данни Web of Science и импакт ранг 

(SJR) на SCOPUS. 

 

Въпрос: Има изследвания, насочващи вниманието към обосноваване на 

наказателната криза по отношение на престъпления, реализирани в технологична 

среда. Ако това е така, каква е ролята на възстановителното правосъдие като подход и 

хоризонтите пред неговите специфични методи при престъпността на малолетни и 

непълнолетни и тяхната закрила като деца? 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

След критичен количествено-качествен и аналитично-оценъчен анализ на представе-

ната за рецензиране научноизследователска продукция и преценката на съответствието с 

минималните национални изисквания за заемане на академични длъжности, както и откроя-

ването на безспорни приноси на кандидата в областта на конкурса, са налице всички осно-

вания да предложа на членовете на научното жури и в последствие на членовете на Факул-

тетния съвет на Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гл. ас. д-р Надежда 

Йорданова Кръстева да заеме академичната длъжност „доцент“ в професионално нап-

равление 3.6. Право (Наказателно право. Наказателноправна закрила на малолетни и 

непълнолетни).  
 

02 Октомври 2019 г.     Изготвил становището:    

         доц. д-р Николай Цанков 
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OPINION 
of assoc. prof. Nikolay Sashkov Tsankov, PhD, 

Faculty of Pedagogy, SWU “Neofit Rilski” - Blagoevgrad, 

 

appointed as member of the scientific jury for the contest for the occupation of the academic position 

of associate professor in the professional field 3.6. Law (Criminal law. Criminal justice protection 

of minors) announced for the needs of South-West University "Neofit Rilski". 

 

This Opinion has been drafted in accordance with the requirements of the Academic Staff 

Development Act of the Republic of Bulgaria, Rules for the Implementation of the Academic Staff 

Development Act of the Republic of Bulgaria, Internal Rules for the Development of the Academic 

Staff at SWU "Neofit Rilski" in compliance with the Order of the Rector No. 1365/July 24, 2019. 

 

Assistant Professor Nadezhda Yordanova Krasteva participated in the contest for "associate 

professor" announced in the State Gazette, issue. 52 / 02.07.2019 and on the website of South-West 

University "Neofit Rilski" for the needs of the Faculty of Law and History, as the sole candidate. 

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

 The applicant for the academic position of Associate Professor - Chap. Assoc. Prof. Nadezhda 

Yordanova Krasteva, was awarded her PhD degree in Criminal Law in 2011, and has had a consistent 

academic career over the years. 

 The applicant's scientific interests are in the areas of: (1) Criminal law, (2) Legal protection of 

the child, (3) Cooperation in criminal matters, (4) Probation, family communication and adaptation. 

In terms of quantity, the research output submitted for participation in the competition by Ch. 

Assistant Professor Nadezhda Krasteva includes: 

Monographs  

*reported as rehabilitation work  

1 

Scientific publications / journal articles and peer-reviewed journal 

publications (10 in-house and 6 in co-authorship), 3 of which in 

refereed and indexed journals  

 16 

Coursebooks  
*meant for student preparation 

3 
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A wide range of supporting documents has also been provided regarding: membership in in-

ternational and national organizations; participation in national and international scientific confer-

ences; membership in national and international editorial boards; graduate guidance and student 

tutoring; public discussions; public lectures and seminars in the subject area of the competition; 

qualification courses; preparation of training courses and curricula for training students in the pro-

fessional direction of the competition. 

The information provided shows that there is an annual workload that satisfies the requirements 

for occupying the academic position of associate professor, such as the auditorium of Ch. Assistant 

Professor Nadezhda Yordanova Krasteva with students in Law, National Security and Social Activ-

ities majoring in the subject area of the contest. 

 

2.Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the creative 

production submitted for participation in the competition 

Following the quantitative review of the research output provided, the fulfillment of the 

minimum national requirements for the occupation of the academic position of "Assistant Professor" 

has been established, with the applicant also submitting additional evidence that exceeds them. 

The monographic work cited as habilitation Child Criminal Justice: Challenges in the Modern 

Technological Environment (2019), (Veda Slovena-ZH, ISBN 978-954-8846-52-3) with CO-

BISS.BG-ID - 1290626788, is conceptually justified, precisely organized and implemented inter-

disciplinary research, aimed at seeking opportunities to optimize criminal child protection as a ful-

ly-fledged right-holder in the context of technological challenges. Already in the structuring of its 

subject area and in every element of the methodological definiteness of the research vision, a high 

degree of synergy of the research concept is laid, irradiating in the field of criminal and social sci-

ences, as well as in the field of educational sciences. 

This takes the study beyond the boundaries of the legal sciences and turns it into an 

interdisciplinary one, with new values in social, legal and pedagogical context, which is also a kind of 

basis for seeking research opportunities in the perspective of children's psychosocial identity statuses 

in the global technological environment and justification of the need for permanent rethinking of their 

protection not only in the criminal law aspect. With the necessary scientific and professional 

competence, the prerequisites for optimizing the criminal protection of the child are outlined, 

discussing with the necessary skills the world experience and the trends in the European legislation, 

as well as good practices.  Crimes committed with the help of technology and regulations on criminal 

protection of the child in the Republic of Bulgaria have been systematically presented and 

characterized. The proposals made to amend the Bulgarian Penal Code, through which to optimize 

the criminal protection of the child in the context of the challenges of the modern technological 
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environment, are an indisputable contribution of Dr. Nadezhda Krasteva, and their pedagogical 

projections can be addressed to our modern education and its digital transformation.  

 The articles - 16 in number, of which 6 in co-authorship, confirm the legibility of the applicant 

for the academic position of Assistant Professor in the field of criminal law, expanding her research 

field in the realm of: legal protection of the offender; resources for the implementation of educational 

measures in the family, in the school environment and in the public space; attacks on children on the 

Internet; child labor; trafficking in human beings; integration of persons with refugee or humanitarian 

status; children with deviant behavior; the children in boarding school; sexual abuse, sexual 

exploitation of children and child pornography, etc. 

 This range of research fields, futuristic and logical, should be looked at in the perspective of 

highlighting the specifics, both methodologically, methodologically, institutionally, legally and 

pedagogically, because they will be the basis for transforming the complex of professional compe-

tences. to those skilled in the art. 

 In support of her application, Dr. Nadezhda Krasteva also presents evidence that is not re-

quired for the post of associate professor in accordance with the minimum national requirements for 

occupation of academic positions, such as participation in the development of co-authored textbooks 

and a textbook preparation of students in the subject area of legal protection of the child.  
The citation provided (9 in number), specifically related to the applicant's research activity, 

covers the minimum required by Group E indicators of the minimum national requirements. From the 

total number of citations, 2 are subtracted - those in which the cited and cited publications have at 

least one common author (ie, citations), and some of them are not accepted as citations in refereed and 

indexed journals (after checking in Web of Science). 

Plagiarism has not been identified in the applicant's research output submitted for review, and 

no inaccuracies or inaccuracies have been identified in the citations and interpretation of the results 

obtained in the course of the research activities.  

Applicants' proposals (de lege ferenda) based on research results are an indisputable scientific 

contribution in the field of legal science, in turn they enhance the child's legal protection and their 

projections in other social sciences have a charge for a new value understanding of criminal law 

protection. The educational contributions made are of clear practical value and their 

operationalization is a guarantee of the quality of training of future specialists in this field. 

 

3. Critical comments and recommendations 

The following critical notes and recommendations can be made in a research perspective and 

on the basis of the research output submitted for review: 
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1. In studies in which legal, philosophical, methodological, socio-cultural and 

psychological-pedagogical lines of analysis are intertwined, attention should be paid to greater 

conceptual and terminological purity, which in turn is a prerequisite and guarantee for correctness. 

forming ideas in the reader, derived even at the meta- level, developing, at the same time, professional 

reflection. 

 2. It is appropriate to make the research more profound not only in terms of children's rights in 

the criminal justice system but also in relation to alternative (extrajudicial) practices. 

 3. The promotion of scientific results and all scientific searches of the applicant should also 

find their place in specialized journals publishing in the field of legal science. 

 4. In the future, Dr. Nadezhda Krasteva has every reason and objective opportunity to increase 

her international recognition by enhancing the publication activity in journals (both interdisciplinary 

and in the field of legal sciences) included in the referencing and indexing systems, and especially 

those with Impact Factor (IF) reflected in the Web of Science, Impact Rank (SJR) and SCOPUS 

online databases. 

 

Question: There are studies that focus on justifying the criminal crisis with respect to crimes 

committed in a technological environment. If so, what is the role of restorative justice as an approach 

and what are the prospects for its specific methods in juvenile delinquency and their protection as 

children?  

 

4.CONCLUSION 

 

After a critical quantitative-qualitative and analytical-evaluational analysis of the submitted 

research product and the assessment of compliance with the minimum national requirements for 

occupying academic positions, as well as upon highlighting the undisputed contributions of the 

applicant in the field of competition, there is every reason to suggest that the members of the scientific 

jury and subsequently the members of the Faculty Board of the Faculty of Law and History of 

South-West University “Neofit Rilski” approve the application of Assistant Professor Nadezhda 

Yordanova Krasteva for the academic position of Assistant Professor in the professional field 3.6. 

Law (Criminal law. Criminal justice protection of minors).  
 

02 October 2019        Author of the opinion:    

        Assoc. prof. Nikolay Tsankov, PhD 

 


