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Настоящето становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс,
обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 103 от 23 декември 2011г.) и на интернетстраницата на университета за нуждите на катедра „Сигурност и безопасност” към
Юридическия факултет. Представените по конкурса документи съответстват

на

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, и Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния
състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата на конкурса е коректно спазена.
За участие в обявения конкурс са подадени документи единствено от гл. ас. д-р
Станислава Ивова Минева от катедра „Сигурност и безопасност” на Юридическия факултет
при ВСУ „Черноризец Храбър”.
Станислава Минева е представила списък от общо 10 научни трудове в т. ч.: 1
самостоятелна монография; съавторство в: 1 монография, 1 учебник и 1 учебно помагало; 3
статии и 3 доклада. Представените за становище монографии, статии и доклади не повтарят
представените публикации от защитата на докторската й дисертация и подлежат на
рецензиране в обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”.
Станислава Минева е завършила средното си образование в Природо-математическата
гимназия в Разград и полувисш медицински институт във Варна, след което от 1996-2001г.
учи задочно и придобива бакалавърска степен по „Защита на националната сигурност” във
ВСУ „Черноризец Храбър”. През това време работи като медицинска сестра. През 2001 г.
участва в конкурс и става асистент във ВСУ „Черноризец Храбър” по дисциплината „Теория
на разузнаването”. През 2005 г. придобива квалификация магистър по „Право”. През периода
2008-2010 г. е докторант и след успешна защита получава образователна и научна степен
”доктор”. Понастоящем се обучава в магистърска програма „Приложна психология”. Като
асистент, ст. асистент и от 2010 г. гл. асистент е водила семинарни занятия в три
специалности – „ЗНС”, „ППООР” и „Право” – общо по 9 дисциплини. Вече като доктор е
водила лекционни курсове по три дисциплини в специалност ЗНС. Има добра компютърна
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подготовка и владее на добро равнище два чужди езици. Участвала е със свои доклади в 4
научни конференции. Има награда за свой доклад изнесен в национален конкурс „Научна
поддръжка на трансформацията в сектора за сигурност” организиран през 2008 г. от БАН. В
продължение на половин година през 2011 г. изпълнява длъжноста ръководител на катедра
„Сигурност и беопасност”, при което показа добри организаторски и управленчески умения.
На първо място сред научните трудове на Станислава Минева трябва да се посочи
монографията „Митническо и финансово разузнаване”. Подчертавам монографичния
характер на труда, тъй като за мен той има такъв вид, въпреки твърдението на авторката, че
това е учебно помагало. Този монографичен труд обхваща два проблема - митническото и
финансовото разунаване. Първият проблем се разработва от авторката за първи път, докато
проблема за финансовото разузнаване е едно продължение на нейните научни интереси
заложени в докторската й дисертация. Продължение обаче, в което има нови моменти, които
я отдалечават и откъсват от докторския й дисертационен характер. Самото обединяване на
двата проблема в една монография е естествено, тъй като и при двата вида разузнаване се
използва като основен метод риск-технологията, един сравнително нов и съвременен подход
в борбата срещу престъпленията в сферата на международните финансови и търговски
отношения.

В

монографията

„Разузнавателна

защита

на

конституционния

ред

в

демократичната държава”, Станислава Минева е разработила проблема за митническото и
финансово разунаване като съвременна риск-технология за разузнавателна защита в отделен
параграф. В учебника „Разузнаване” на проф. Димитър Йончев участва с параграф „Добиване
на разузнавателна информация в електронноинформационна среда”. Заедно с проф. Бончо
Асенов представя „Практически задачи по „Теория на разузнаването и контраразузнаването”.
От статиите искам да отделя „Конкурентното разузнаване”.
Най-ценното в трудовете на Станислава Минева е, че те намериха веднага приложение
в учебно-преподавателската й дейност. Разработката й за митническото и финансово
разузнаване, през уч. 2011/2012 г. бе включена в учебния план на специалността „ЗНС” като
дисциплина със същото наименование. Нейните интереси по проблемите на конкурентното
разузнаване се използват в преподавателската й дейност по дисциплината „Конкурентно
разузнаване”. А практическите задачи по „Теория на разунаването и контрараузнаването” се
прилагат непосредствено в обучението на студентите в семинарните занятия. Това е и найсилното доказателство, че нейните публикации отговарят на изискванията за академичност.
Още с постъпването си като асистент Станислава Минева пое семинарните занятия по
„Теория на разузнаването и контраразузнаването”. Постепенно тя бе ангажирана и започна да
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води семинарни занятия по още 8 дисциплини. Веднага след като стана доктор, тя започна да
изнася самостоятелни лекции по 3 дисциплини. В същото време тя ръководи организационно
магистърския курс „Митническо разузнаване и разследване”. Била е научен консултант на 5
магистри от магистърска програма „Митническо разунаване и разследване”.
Моето лично мнение като титуляр на три от дисциплините, по които Станислава
Минева е водила семинарни занятия е, че тя прецизно се подготвя за тях, проявява голяма
отговорност и желание да предаде необходимите знания на студентите, да създаде в тях
умения и навици за тяхното осмисляне и прилагане в бъдещата им работа в правозащитната
система. Изготви тестове по трите дисциплини, с които проверява знанията им и ги оценява в
рамките на текущия контрол. Отзивите за нея от страна на студентите, изказани в
провежданите анкети, са положителни.
Научните и научно-приложни приноси в предоставените трудове са:
1. Разработването на проблемите на митническото и финансовото разузнаване като
нови, модерни клонове на разузнаването (и контраразузнаването). При това търсейки общото
между тях, това което ги свързва и същевременно различава. Позовавайки се на класическите
форми на разузнаването, Станислава Минева успешно ни е показала и развила идеята за
раждането на нови направления (видове, модели) разузнавания в съвременния глобален свят,
които се прилагат в борбата срещу нарастващата международна организирана престъпност.
2. От тези позиции Станислава Минева успешно разработва:
- правната, организационна и технологична характеристика на митническото и
финансово разузнаване;
- представянето им като риск-технологии ни убеждава, че прилагания от тях метод за
анализ и контрол на риска засилва противодействието срещу разрастващата се организирана
престъпност в света и в частност в България;
- връзката между проявните форми на класическото разузнаване и контраразузнаване с
модерните форми на митническото и финансово разузнаване;
- необходимостта от институционализацията на дейността на митническото и
финансовото разузнаване и от непрекъснато усъвършенстване на тяхната организация.
- нови проблемни области от практическото реализиране на митническото и
финансовото разузнаване, които биха довели до повишаване на тяхната ефективност.
3. Раждането на нови дисциплини „Митническо и финансово разузнаване”, а вече и
„Конкурентно

разузнаване”,

които

водят

до

разширяване

на

разузнавателната

и

контраразузнавателна култура на обучаемите във ВСУ „Черноризец Храбър”.
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Към представените материали от Станислава Минева имам следните бележки:
1. Сякаш има известно преувеличаване на ролята и значението на митническото и
финансовото разузнаване за сметка на класическото разузнаване и контраразузнаване. Това
обаче приемам като характерна слабост на всеки автор, когато се задълбочава в
разработването на „своя” предмет на изследване.
2. На своята монография е поставила уточнението, че е учебно помагало. Вече го казах,
че разработката има традиционните характеристики на монографичен труд.
3. Не само проф. Йордан Начев, но още десетина автори в страната са разработвали
проблема на конкурентното разузнаване, използвайки основно понятието фирмено
разузнаване. Друг е въпроса, че Начев най-добре е развил този проблем.
Имам следните препоръки към Станислава Минева:
1. Да преработи своя монографичен труд във вид, който действително ще отговаря на
изискванията за учебно помагало (учебник) и ще се използва като такъв в обучението на
студентите.
2. Ако досега ангажирането й като асистент с 9 дисциплини е имало положителното
значение, че й е разширило общата култура по специалните дисциплини, то като доцент
трябва да съсредоточи вниманието си към една до две дисциплини, за да се специализира в
съответните области, което ще й позволи да се развива по-правилно в научноизследователската, а и преподавателска област.
3. Да усъвършенства руския и английския си език до ниво да може да води лекционни
курсове на тези езици.
В заключение:
След запознаване с предоставените в конкурса материали и научни трудове, и
анализиране на тяхната значимост и съдържащите се в тях научни и научно-приложни
приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи на
Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере гл. ас. д-р Станислава Ивова Минева
да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление 9.1. Национална
сигурност (Организация и управление извън сферата на материалното производство).
20 март 2012 г.

проф. д.ик. н. ..........................................
(Бончо Асенов)
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