
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

                                

по конкурс за  академичната длъжност „доцент” в 

професионално направление  

9.1. Национална сигурност (Организация и управление  

извън сферата на материалното производство  

(Митническо и финансово разузнаване), обявен в ДВ. бр. 103 от 23 декември 

2011 г. 

 за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” с единствен кандидат 

главен асистент д-р Станислава Ивова Минева 

 

 

Рецензент: проф. д-р Петър Георгиев Христов,  

професионално направление 9.1. Национална сигурност  

(Организация и управление извън сферата на материалното производство),  

Юридически факултет, ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

 

Рецензията се основава на съдържанието на документите, представени по 

конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г.), 

същите публикувани и на интернет-страницата на университета, както и на бо-

гати лични впечатления за кандидата. Представените по конкурса документи са 

постъпили в срок и напълно съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния състав на ВСУ 

„Черноризец Храбър”.  
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1. Обща характеристика на преподавателската, изследователската и 

други активности на кандидата за заемане на академичната длъжност 

„доцент” 

                       

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент” е обявен за 

нуждите на катедра „Сигурност и безопасност” при Юридически факултет. 

Единственият кандидат гл. ас. д-р Станислава Минева започва работа във ВСУ 

„Черноризец Храбър” на 06.07.2001 г., когато е назначена за асистент. От 2010 г. 

е главен асистент и води лекционни курсове по учебните дисциплини „Проти-

водействие на тероризма”, „Правен режим на защита на класифицираната ин-

формация” и „Конкурентно разузнаване” (ОКС „бакалавър” на специалност 

„Защита на националната сигурност”).  

Гл. ас. д-р Станислава Минева получава научната степен „доктор” по 

научна специалност 05.02.24. „Организация и управление извън сферата на  

материалното производство” през 2010 г. Темата на дисертационния труд е 

„Фактори за повишаване ефективността на финансовото разузнаване в Репуб-

лика България”. 

Кандидатът има богат преподавателски опит, придобит по време на десе-

тгодишната си практика като асистент по единадесет учебни дисциплини и ле-

ктор по три учебни дисциплини.  

Като кандидат в конкурса за академичната длъжност „доцент” гл. ас. д-р 

Станислава Минева е представила всички необходими документи, съгласно 

ЗРАСРБ за заемане на академична длъжност. От тяхното съдържание е видно, че 

кандидатът отговаря едновременно на формалните изисквания на посочения 

закон по чл. 24, ал. 1, т.1 – да е придобита образователна и научна степен „док-

тор” и т. 2, б. „а” – повече от две години да е заемана академичната длъжност 

„асистент”.  
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2. Рецензирани научни трудове 

 

От представения „Списък на научните публикации и разработки” на гл. ас. 

д-р Станислава Минева е видно, че тя е автор на 13 научни публикации. С оглед 

изискването на чл. 24, ал.1, т. 3 от ЗРАСРБ за рецензиране са предложени 8 от 

тях, групирани от техния автор, както следва: 

- 1 монография; 

- 2 учебни пособия; 

- 3 статии; 

- 1 доклад, изнесен на международна научна конференция; 

- 1 доклад от национална конференция.  

От представените за участие в конкурса трудове приемам за рецензиране 

следните седем, с общ обем от 213 стр.: 

  1. Митническо и финансово разузнаване, изд. на ВСУ „Черноризец 

Храбър”, 2012 (без § 4 от Глава 1; § 5 от Глава 2 и § 2 от Глава 3), 151 стр. 

2. Конкурентното разузнаване – нов елемент на системата за защита на 

националната сигурност, Сб. Частната индустрия за сигурност, 2011, 10 стр. 

3. Ефективност на противодействието на финансирането на тероризма в 

Република България, Четвърта международна научна конференция «Проблеми 

на националната и международната сигурност», ВТУ «Св. Св. Кирил и 

Методий», 2011, 10 стр.  

4. Основни проблеми пред митническата администрация, констатирани 

при кандидатстващи за статут „Одобрен икономически оператор”, Сб. Научни 

трудове, РУ «Ангел Кънчев», 2010, 8 стр. 

5. Знанието за риска като проблематика в обучението на специалисти в 

българските университети, (в съавторство с д-р Г. Милева), Сб. Осма 

международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и 

качество във висшето образование – 2011”, 10 стр. 
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6. Анализ на учебната документация на специалност «Защита на 

националната сигурност» в катедра «Сигурност и безопасност» на ВСУ 

«Черноризец Храбър», семинар Смолян, 2011 г., 9 стр. 

7. Разузнаване и електронно-информационна среда, Научен алманах на 

ВСУ „Черноризец Храбър”, Серия „Юридически науки и обществена сигур-

ност”, 15 стр. 

Подборът на приетите за рецензиране трудове се основава на два критерия: 

 - първият, формален – категорично да се изпълни изискването на разпо-

редбата на чл.24, ал.1, т. 3 от ЗРАСРБ „да не повтарят представените за придо-

биване на образователната и научна степен „доктор” публикации и 

- вторият, по същество – независимо, че те имат различен обект на из-

следване - митническо разузнаване, финансово разузнаване, конкурентно ра-

зузнаване и електронно разузнаване, в своята съвкупност те се обединяват от 

техния общ предмет - легалното разузнаване, което използва риск-технологиите, 

основани на новото разбиране за същността на риска и подхода „Колумб”.  

Изследванията на кандидата изцяло следва да се причислят към универ-

ситетската наука. Подчинени са на целта - теоретичното и праксеологичното 

знание за разузнаването да бъде трансформирано в учебни дисциплини и проб-

леми. Станислава Минева тръгва по утъпкания път на Менделеев и Шрьодингер, 

които правят своите велики открития, докато пишат учебници. Без, разбира се, 

да достигне тяхната висота, но с техния инструментариум – чрез упорито и си-

стематично класифициране и типологизиране успява да селектира основните 

общи характеристики (”пределните значения на нещото” според Аристотел) на 

митническото, финансовото, конкурентното и електронното разузнаване. Този 

резултат й позволява да отговори утвърдително и еднозначно на въпроса, който 

редица специалисти от практиката задават – митническото, финансовото и 

конкурентното разузнаване дали са разузнаване, или това са само условни наи-

менования. Нещо повече – тя, на базата на разкриване и систематизиране на 

най-важните им правни, организационни и технологични характеристики, на-

пълно аргументирано и за първи път в специализираната научна литература 
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определя легалното разузнаване, основавано на модерните риск-технологии „за 

еволюционно нова форма на класическата разузнавателна активност”.  

Приложения дотук подход на рецензиране ми позволява да направя конс-

татацията, че единственият кандидат в конкурса кандидатства с едно моногра-

фично изследване, предложено в два варианта: тесен - Митническо и финансово 

разузнаване, изд. на ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012 (без § 4 от Глава 1; § 5 от 

Глава 2 и § 2 от Глава 3), 151 стр. и разширен – в съвкупност с останалите, приети 

от мен за рецензиране трудове. 

 
3. Лични впечатления, бележки и препоръки 
 
Обединявам изброените рубрики, доколкото в своята дълбочина за мен те 

имат общ корен. Познавам гл. ас. д-р Станислава Минева от приемането й за 
студентка във ВСУ „Черноризец Храбър”. От самото начало на академичната й 
кариера работим в един екип, научен ръководител съм на нейната докторска 
дисертация. Докато работех над настоящата рецензия си дадох сметка и за об-
ратното въздействие, което тя е оказала върху моето академично развитие. 
Благодарение на нея аз се освободих от един предразсъдък, за който бях убеден, 
че не се нуждае от доказване - човек, който няма практически опит в разузна-
вателната дейност, не е в състояние да навлезе в дълбоките теоретични слоеве и 
да бъде убедителен като лектор. Това беше причината аз лично да я насочвам 
към изследване на финансовото разузнаване, а след това да насърчавам опитите 
й да навлезе и в проблемното поле на митническото и конкурентното разузна-
ване. И това, без да си давам сметка, се оказа изключително печеливш ход. Ос-
вободена от стереотипите, които формира практиката, и освободена от „авто-
ритета на пагона”, който е безспорен фактор във „ведомствената” наука,  гл. ас. 
д-р Станислава Минева според мен безспорно внесе свежест в академичната 
колегия на специалистите по разузнаване, които досега като правило бяха 
единствено от практиката. 

Надявам се това обстоятелство да повиши нейното самочувствие. Заедно с 
това отправям препоръка да положи максимални усилия за повишаване на 
чуждоезиковата си подготовка и задължително да излезе на територията на 
международното научно сътрудничество. 
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Заключение  
  

Резултатите от изложения в рецензията анализ на преподавателската, 

научноизследователската и други активности на главен асистент д-р Ста-

нислава Ивова Минева категорично показват, че са изпълнени 

изискванията на разпоредбите на чл. 24, ал. 1 ЗРАСРБ и чл. 53, ал.1 

ППЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „доцент”, а именно: 

1. Да е придобил ОНС „доктор”; 

2. Да е заемал не по-малко от две години академичната длъжност 

„асистент”, „главен асистент”, както и алтернативното изискване да е 

бил специалист от практиката и да има доказани постижения в своята 

област; 

3. Да е представил публикуван монографичен труд, както и 

алтернативното изискване – равностойни публикации, които да не 

повтарят представените за придобиване на ОНС „доктор”. 

 

Направените констатации са основание да предложа на членовете на 

Научното жури да изберат главен асистент д-р Санислава Ивова Минева на 

академичната длъжност „доцент” по професионално направление 9.1. На-

ционална сигурност (Митническо и финансово разузнаване). 

 

 

30.03.2012 г.                         Рецензент: 

В а р н а                                  проф. д-р Петър Георгиев Христов 

 
 

 

 


