
СТАНОВИЩЕ 
ОТ ПРОФ. Д-Р ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ 

на материалите, предоставени за участие в конкурс за заемане 
на академична длъжност „доцент“ по професионално 

направление 9.1. Национална сигурност (Организация и 
управление извън сферата на материалното производство – 

Митническо и финансово разузнаване) 

 
В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник бр. 103 

от 23.12.2011 г. и в сайта на ВСУ „Черноризец Храбър“ за 
нуждите на катедра „Сигурност и безопасност“ към „Юридически 
факултет“, като кандидат участва гл. ас. д-р Станислава Иванова 
Минева. 

1. Кратки биографични данни 

Кандидатът Станислава Минева е родена на 01.03.1976 г. в 
гр. Велико Търново. Бакалавърската си квалификация по „Защита 
на националната сигурност“ и магистърската по специалност 
„Право“ придобива във ВСУ „Черноризец Храбър“. В периода от 
2007 до 2010 г. Минева е докторант по проблемите на Национална 
сигурност и след успешната защита продължава второ 
магистърско обучение по приложна психология. 

От 2001 г. Станислава Минева е асистент след шест години 
е старши асистент, а от последната година главен асистент и 
временно изпълняваща до момента длъжността ръководител на 
катедра „Сигурност и безопасност“ на Юридическия факултет. В 
този кратък трудов път от единадесет години, тя получава бързо 
научно и методично израства, доверие и утвърждение на 
преподавател и научен работник. 
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2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът д-р Станислава Минева е представила за 
участието си в конкурса общо 10 публикации и научно-приложни 
разработки, от които една самостоятелна и една в съавторство 
монография, две учебни пособия, три статии и три научни 
доклада. 

В съдържателно отношение представените за рецензия 
публикации отговарят на тематиката на обявения конкурс, като 
преобладаващата част са свързани с проблема и дейността 
„разузнаване“. Безспорна е констатацията, че представените 
публикации отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 3 от 
Закона за развитие на академичния състав и се приемат напълно 
за участие в конкурса. Като цяло представените за рецензия 
научни продукции в обем над 300 страници по своя обхват и 
структура е добра база както за оценяване на научните и научно-
приложни приноси на кандидата, така и за преценка на степента 
на неговото съответствие с нормативните изисквания за заемане 
на академична длъжност „доцент“. Тя вече се ползва с име и 
уважение по избраното и разработвано направление сред 
научните среди. 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

3.1. Учебно-педагогическа дейност 
Тематиката на представените за конкурса публикации на д-

р Станислава Минева е изцяло в областта на сигурността и 
конкретно в разузнаването с неговите разновидности – 
финансово, митническо, конкурентно, теоретично. Кандидатът е 
титуляр преподавател по три задължителни дисциплини от 
бакалавърския курс и водеща в девет за семинарни упражнения. 
За всички тях има разработени лекционни и методически 
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материали. Специално внимание се отделя от нея и на 
извънаудиторната заетост, като редовно преизпълнява учебнита 
си заетост.  

3.2. Научна и научно-приложна дейност 
Трудовете на кандидата, които вече бяха посочени, имат 

характера и достойнствата на академични публикации. Основни 
техни характеристики са: актуалност и своевременност, много 
добро познаване на съвременното състояние на проблемно-
тематичната обемност, както и представяне и защитаване на добре 
обосновани научни тези и позиции. 

В тематично отношение трудовете и проведените 
изследвания дават ясна представа за научните интереси на 
кандидата и позволяват да се направи преценка, че те са ясно 
фокусирани към аспектите на разузнаването и разузнавателната 
защита към съпътстващия ги риск. 

Научната продукция на д-р Минева съдържа нови научни 
постановки, обогатяващи съществуващите знания за сигурността. 
Анализирани са теми и проблематика, които са актуални и важни 
за публичния сектор и сигурността в него. Направените изводи 
почиват на задълбочен и критичен анализ на действащата 
нормативна уредба и на натрупаната административна и 
процедурна практика по нейното прилагане. 

Основните резултати от научните изследвания на феномена 
разузнаване са представени в самостоятелна монографична 
разработка на автори „Митническо и финансово разузнаване“ и в 
участието на други съвместни разработки (помагала, статии, 
доклади). Мотивите за избор на темата на монографичното 
изследване основателно се извеждат от състоянието на 
организираната престъпност и се насочват към 
институционализацията на финансовото и митническото 
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разузнаване за да се оцени неговата организация и ефективност в 
Република България.  

Рецензираният основен труд на Станислава Минева е 
обосновано и достатъчно аргументирано изложение на две 
направления в разузнаването „финансово и митническо“. Налице 
е детайлно въвеждане в тези две основни тематични области. В 
резултат освен научната пълнота е постигнат и ефекта на ясните 
послания към вземащите решения е предприемащите действия в 
тази деликатна област „разузнаване“.  

Същевременно отправени към студентската аудитория, тези 
послания се предпоставка за едно по-добро бъдеще в сферата на 
сигурността у нас и в ЕС. 

Логическата структура на труда показва добра академична 
култура. Авторът демонстрира точно подбран научен и 
теоретичен инструментариум, който е съставен от понятия, взети 
от различни области на науката. Монографичният труд се 
отличава с вътрешна дисциплина, със строго следвана методика 
на представянето на материала. Прави добро впечатление 
богатството на привлечения материал, както и умението на автора 
да съотнася приведените теоретични положения и да извлича 
необходимите му изводи и заключения. Като цяло монографията 
постига поставената изследователска цел. 

В подкрепа и допълнение на тези констатации се явяват и 
двата раздела в съавторската монография за разузнавателната 
защита и в учебното пособие за проблема „разузнаване“. 

3.3. Приноси (научни, научно-приложни, приложни) 
По-съществените приноси, обобщени и конкретизирани към 

съответните рецензирани трудове на д-р Минева, могат да се 
формулират като: 
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1. Разкрит и обоснован е нов подход в организацията на 
противодействието на заплахите за международните финансови и 
търговски отношения. С институционализацията на митническото 
и финансовото разузнаване в Европейския съюз, в частност в 
Република България, се извеждат на преден план „проактивните“ 
функции на противодействието на проявните форми на 
организираната престъпност, свързани с предотвратяване 
подготовката и извършването на престъпления. 

2. Разкрити и систематизирани са най-важните правни, 
организационни и технологични характеристики на митническото 
и финансовото разузнаване.  

3. Понятийният апарат на националната сигурност получава 
по-нататъшно развитие чрез разкриване същността на 
митническото и финансовото разузнаване като еволюционно нови 
форми на разузнавателната активност. Подложени са на анализ 
основните понятия и легални дефиниции, които описват 
дейностите, обогатена е професионалната терминология. 

4. Обоснована е тезата за трансформация на формите на 
сътрудничество на специалните и правоохранителните органи с 
обществеността чрез институционализация на дейностите 
митническо и финансово разузнаване. 

5. Очертани са контурите на ново изследователско поле, в 
което са разкрити редица проблемни области от практическата 
реализация на митническото и финансовото разузнаване.  

6. Обогатена и доразвита е съществуващата теория и 
методология на специалните учебни дисциплини „Теория на 
разузнаването и контраразузнаването“, „Теория на риска и 
безопасността“, „Противодействие на тероризма“, „Митническо и 
финансово разузнаване“, „Конкурентно разузнаване“, които са 
задължителен фундамент, върху който специалистите от 
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сигурността формират умения и развиват способности за 
прилагане на риск-технологиите. 

7. Участие в разработката на първия учебен план на 
магистърска програма „Митническо разузнаване и разследване“ – 
единствена в университетското образование в България и 
усъвършенстване на учебния план на специалност „Защита на 
националната сигурност“, ОКС „бакалавър“. 

4. Оценка на личния принос на кандидата 

Нямам непосредствени впечатления от учебната работа на 
кандидата, но неговата професионална изява, както и заеманите 
позиции в професионалното му и лично развитие. Намирам 
изложената информация в приложените документи за участие в 
конкурса за вярна и считам, че не е необходимо в рецензията да 
повтарям данните от тях. 

5. Критични бележки 

Наред с положителните страни в резензираните трудове 
могат да се отбележат следните препоръки: 

1. Отделни тези в проблема разузнаване и сигурност, които 
безспорно са нови и оригинални, би могло да се детайлизират и 
доразвият. 

2. На основата на доказания траен интерес и капацитет за 
задълбочено анализиране на проблемите, свързани с 
разузнаването и сигурността, може да се препоръча в бъдеще 
кандидатът да отдели време за изследване на връзката между тази 
тематика. 

6. Лични впечатления 

Тематиката и съдържанието на представената за 
рецензиране научна продукция ми дават основание да направя 
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извода, че д-р Станислава Иванова Минева е провела задълбочени 
изследвания в направление „митническо и финансово 
разузнаване“. Положителен е стремежът на кандидата за 
продължаване на изследванията в научното направление и 
разширяване на спектъра от изследваните проблеми. 

Това ми дава основание да твърдя, че д-р Станислава 
Минева се развива и утвърждава като един от водещите 
специалисти в областта на Сигурност и безопасност и считам, че 
като отговаря на изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав, тя покрива и всички изисквания за заемане 
на академичната длъжност „доцент“. 

7. Заключение 

Въз основа на запознаването с представените научни 
трудове, значимостта им, съдържащите се в тях научно-приложни 
и приложни приноси, намирам за основателно да предложа д-р 
Станислава Иванова Минева да бъде избрана и заема 
академичната длъжност „доцент“ по професионалното 
направление 9.1. Национална сигурност (Организация и 
управление извън сферата на материалното производство – 
Митническо и финансово разузнаване) за нуждите на ВСУ 
„Черноризец Храбър“. 
 
 
 
 
06.04.2012 г.   Член на журито: 

       (проф. д-р Ив. Величков) 
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