
ДОКЛАД – САМООЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО 

АТЕСТИРАНЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ 

„ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ 

 

КАНДИДАТ: ДАФИНКА ВАСИЛЕВА СИДОВА 

 

 

Дафинка Василева Сидова завършва „Публична администрация“ в НБУ през 2011 г. 

Придобива ОКС „бакалавър“ с отлично защитена бакалавърска теза на тема „Трансгранично 

сътрудничество между България и Румъния 2000-2010 г.“.  

Член на Студентския съвет на НБУ за мандат 2009-2010 г. 

Член на Академичния съвет на НБУ в периода 2010-2011 г.· 

През 2014 г. придобива ОКС „магистър по европейско управление“, след като защитава 

отново с отличие магистърска теза на тема: „Европейското териториално сътрудничество като 

инструмент на политиката за сближаване на Европейския съюз (2007-2013 г.)”, МП „Европейско 

управление“. 

Същата година печели конкурс за редовен докторант със стипендия към департамент 

„Национална и международна сигурност“, ДП „Стратегии и политики на сигурност“.  

През 2018 г. придобива ОНС „доктор“ в професионално направление 9.1. Национална 

сигурност, област на висшето образование „Сигурност и отбрана“ с дисертационен труд на тема: 

„Трансграничното сътрудничество като инструмент на Европейския съюз за повишаване на 

сигурността в Средиземноморския регион в началото на ХХI в.“, с научен ръководител проф. д-

р Венелин Георгиев. В дисертацията си д-р Сидова изследва състоянието на аспектите на 

„широката сигурност“ и положителното влияние на ТГС върху тях, в конкретиката на държавите 

от Северна Африка и Близкия изток. 

Заедно с дисертационната тематика, Дафинка Сидова изучава и анализира основни 

проблеми от криминологичната и криминалистичната науки, бежанското право, 

дипломатическото и консулското право, човешката сигурност, правната регламентация на 

частната охранителна дейност и др.  

През академичната 2017-2018 г. е хоноруван преподавател към департамент „Национална 

и международна сигурност“, а от 1 октомври 2018 г. заема академичната длъжност „асистент“. 

Член е на Програмния съвет на ДНМС от 01.10.2017 г. 

Участва активно в академичните дейности на ДНМС – конференции, семинари, проекти и 

т.н. По нейно предложение е разработен и спечелен образователен проект към Централен фонд 

за стратегическо развитие на НБУ: „Пътуващ семинар по криминология“, с ръководител проф. д-

р Ненко Дойков и членове: проф. д-р Калин Гайдаров и ас. д-р Дафинка Сидова. В рамките на 

проекта, през м. август 2019 г., ас. д-р Дафинка Сидова и трима студенти от МП „Криминология 

и политики за превенция на престъпността“ посещават Музея по криминална антропология 

„Чезаре Ломброзо“ и Музея на анатомията в гр. Торино, Италия. Един от резултатите е 

студентски доклад на тема: „ТЕОРИЯТА ЗА РОДЕНИЯ ПРЕСТЪПНИК - АКТУАЛНОСТ И 

ОСНОВА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА“, който е част от сборник със студентски 

разработки (под печат, финансиран от фонд „Учебни програми“ към Магистърски факултет по 

проект с ръководител ас. д-р Дафинка Сидова). 



На 31 октомври 2019 г. провежда в НБУ публична лекция на тема: „ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ДЕТСКАТА И МЛАДЕЖКАТА ПРЕСТЪПНОСТ ЧРЕЗ ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ)“, с модератор проф. д-р 

Николай Радулов – ръководител на ДНМС. 

Дейностите, осъществени в съответствие с минималните национални изисквания и с 

изискванията на НБУ, определени в Приложение 2 от Наредбата за развитието на академичния 

състав на НБУ събират общ брой точки по групите показатели 260, разпределен както следва:  

 

Група от 

показатели 
Показател 

Минимален брой 

изисквани точки 

Брой точки от 

дейностите на 

кандидата  

А 1 50 50 

Г 7 0 30 

Е 16 0 15 

Ж 25, 32 и 33 40 40 

З 36-40 40 80 

И 43, 45, 48 и 50 40 45 

Общо 170 260 

 

А.1. Дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор" - 50 точки: 

Сидова, Дафинка. „Трансграничното сътрудничество като инструмент на Европейския съюз за 

повишаване на сигурността в Средиземноморския регион в началото на ХХI век", НБУ, 221 стр. 

Дата и място на защита: 08.10.2018 г., НБУ 

Научен ръководител: проф. д-р Венелин Георгиев 

Рецензенти: проф. Димитър Йончев, д.н. и проф. д-р Тилчо Иванов 

 

Г.7. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове или в специализрани издания за 

класифицирана информация - 30 точки: 

Сидова, Д. „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН В 

КОНТЕКСТА НА ПРЕРАЗГЛЕДАНАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА НА СЪСЕДСТВО“. В 

Дойков, Н. (науч. ред.). Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в 

Европейския съюз: Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса, 19 май 

2016 г. Наука, образование, сигурност : Т. 4., НБУ, С., 2017, ISBN 978-954-535-953-8, стр. 112-

121 – 10 точки 

Сидова, Д. „Приложение на сценарийното планиране при изследване на средиземноморското 

трансгранично сътрудничество и неговата ефективност спрямо „широката сигурност“. Дойков. 

Ненко (съст. и науч. ред). Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху 

националната сигурност. Сборник с научни доклади от Международна научна конференция, 16 

март 2018 г.,  Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, София, 2018, ISBN 

978-619-7383-09-6, стр. 402-414 – 10 точки 

Сидова, Д. „Българо-румънското трансгранично сътрудничество – резултати и ползи за 

икономическата сигурност“. В Radulov, Nikolay et al. (Int. Ed. Board). II International Scientific 



Conference “ConfSec 2018”, Year 2, Issue 1(3), Vol. 1. Publisher: Scientific Technical Union of 

Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, 2018, ISSN 2603-2945 (Print), ISSN 2603-

2953 (Online), pp 127-130 – 10 точки 

 

Е.16 Участие в национален научен или образователен проект - 15 точки 

Участие в изследователски проект „Изследване и развитие на плановете, процедурите и мерките 

за физическата сигурност на персонала и студентите от Нов български университет“ към 

Централен фонд за стратегическо развитие „Развитие на материалната база“ – участие при 

събирането и обработването на данните от изследването. Краен продукт: План за защита при 

бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт в Нов български университет - януари-май 2016 

 

Ж.25 Научни публикации, различни от представените при завършването на 

докторантурата - 10 точки 

Виж Списък с публикации, научна и административна дейност 

 

Ж.32 Участие в усъвършенстване на програма и развитие на курсове към програми - 10 

точки 

Разработен нов аудиторен курс NISM277 Сигурност и сътрудничество в европейското 

пространство към МП "Национална и международна сигурност"  

Развитие и усъвършенстване на аудиторни курсове: SECB711 Криминалистика (БП "Гражданска 

и корпоративна сигурност), NISM220 Човешката сигурност (МП "Национална и международна 

сигурност")  

 

Ж.33 Организиране и провеждане на научна школа, общоуниверситетски научен семинар, 

научна конференция, научен конгрес, творчески фестивал в НБУ- 20 точки 

Член на Организационния комитет на международните научни конференция на ДНМС за 

периода 2016-2019 г. (провеждат се веднъж годишно)  

Член на Организационния екип и модератор на Младежки дискусионен форум за сигурност за 

периода 2016-2019 г. (провежда се през есенния семестър) и на Студентски семинар по сигурност 

за периода 2018-2019 г. (провежда се през пролетния семестър)  

 

З.36 Средна оценка от анкетите за удовлетвореност на студентите от курс и преподавател 

над 4,00 – 10 точки 

Средна оценка от анкетите за удовлетвореност на студентите от курс и преподавател – 4,89 

 

З.37 Авторски учебни материали за поне един курс в книжен вид и/или в "Moodle НБУ" - 

20 точки  

Към аудиторни курсове: NISM277 Сигурност и сътрудничество в европейското пространство и 

NISM220 Човешката сигурност от МП "Национална и международна сигурност" в "Moodle НБУ" 

 

З.38 Съвместна работа със студенти в изследователски и/или творчески проекти - 20 точки 

Участие в два проекта „Пътуващ семинар по криминология“ към Централен фонд за 

стратегическо развитие на НБУ и към Студентски съвет на НБУ, август 2019. Посещение с трима 



студенти от МП "Криминология и политики за превенция на престъпността" на Музея по 

криминална антропология "Чезаре Ломброзо" и Музея на анатомията в град Торино, Италия. 

 

З.39 Ръководство/рецензии на успешно защитили дипломанти или участие в комисии за 

държавни изпити - 20 точки 

Участие в комисия на държавен изпит през есенен семестър 2018/2019 г. 

9 рецензии за периода 2017/2018 г. - 2018/2019 г.  

Научно ръководство на 1 магистърска теза (дипломант Изабел Тризлова, оценка Отличен 6, 06 

декември 2019 г.) 

 

З.40 Осигурени практики и/или стажове на студенти - 10 точки 

Стаж в МВнР - 9 студенти през академичната 2018/2019 г. 

 

И.43 Участие като обучаем в програмата за обучение на преподавателския и 

административния състав на НБУ - 10 точки 

Участие във "Въвеждащ семинар за нови преподаватели и докторанти", 18 юни 2019 г., читалня 

"Проф. Иванка Апостолова,д.н." 

Участие в „Работа със студенти със специфични потребности – дислексици" на 16 януари 2020 

(четвъртък) в зала 20, к.1 от 16:20 ч. 

Участие в „Работа със студенти дислексици. Специфични грешки в писмената реч. Методи за 

откриване на дислексичните прояви" – част ІІ на 23 януари 2020 (четвъртък) в зала 217 

„БенчМарк", корпус 1 от 16:20 ч. 

 

И.45 Изпълнение на академичните задължения: редовно участие в заседанията на ДС/ПС, 

спазване на приемното време, редовно провеждане на учебните занятия - 10 точки 

 

И.48 Участие в Програмен съвет, Факултетен съвет и/или Академичен съвет - 15 точки 

Член на Програмния съвет на ДНМС от 01.10.2017 г.    

 

И.50 Няма наказания по КТ - 10 точки 

 

За периода на дългосрочното атестиране ас. д-р Дафинка Сидова има общо: 

 15 публикации на научни доклади; 

 13 участия с научни доклади в международни и национални конференции; 

 2 участия като ръководител и 7 участия като член на вътрешни научно-

изследователски и образователни проекта; 

 разнообразна административна/експертна дейност (виж Списък с публикации, 

научна и административна дейност). 

Ас. д-р Дафинка Сидова води курсове в БП „Гражданска и корпоративна сигурност“ и в 

магистърските програми „Национална и международна сигурност“, „Криминология и политики 

за превенция на престъпността“ и „Противодействие на престъпността и тероризма“. Годишната 

натовареност за академичната 2019/2020 г. надвишава изискуемия хорариум от 240 аудиторни 



часа и 60 тренингови – общо 309 часа аудиторна заетост и 270 часа 

извънаудиторна/тренингова заетост: 

 

Есенен семестър 2019/2020 г.  

Аудиторна заетост – общо 189 часа 

Сигнатура 

на курс 
Име на курс Факултет Часове 

Брой 

студенти 

SECB711 Криминалистика БФ 30 28 

SECB740 
Правни основи на частната охранителна 

дейност 
БФ 30 6 

CTRM143 
Организация и управление на 

сигурността в АТЕ 
МФ 15 4 

NISM124 Дипломатическо и консулско право МФ 30 9 

NISM129 Международни отношения и сигурност МФ 30 16 

NISM277 

Сигурност и сътрудничество в 

европейското пространство 

(Забележка: нов курс от каталог 

2019/2020 г.), предложен и разработен 

от кандидата) 

МФ 30 10 

ADMM314 Мениджмънт на кризи и конфликти МФ 24 6 

 

Извънаудиторна/тренингова заетост – общо 210 часа 

Сигнатура 

на курс 
Име на курс Факултет Часове 

Брой 

студенти 

SECB563 Практика "Отбранителна сигурност" БФ 30 49 

NISM272 
Проект: Международни отношения и 

сигурност  
МФ 30 16 

NISM325 Стаж: Министерство на външните работи МФ 150 6 

 

Пролетен семестър 2019/2020 г.  

Аудиторна заетост – общо 120 часа 

Сигнатура 

на курс 
Име на курс Факултет Часове 

Брой 

студенти 

SECB722 
Опазване на културно-историческото 

наследство 
БФ 30 5 

SECB844 
Правна регламентация на частната 

охранителна дейност на държавите от ЕС 
БФ 30 5 

CRIM202 Личност на престъпника  МФ 30 7 

NISM220 Човешката сигурност  МФ 30 22 

 

Извънаудиторна/тренингова заетост – общо 60 часа 

Сигнатура 

на курс 
Име на курс Факултет Часове 

Брой 

студенти 

CRIM166 Проект: Личност на престъпника  МФ 30 7 

NISM282 Проект: Човешката сигурност  МФ 30 20 

 



Настоящият доклад-самооценка на ас. д-р Дафинка Сидова е изготвен съгласно 

изискванията на Наредбата за развитието на академичния състав на НБУ и Наредбата за заетостта 

на преподавателите в НБУ и приложенията към двете. 

 

 

20 април 2020 г.    С уважение: 

         

гр. София       (ас. д-р Дафинка Сидова) 


