
СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д. н. Стефан Симеонов, ВСУ  „Ч. Храбър",  
на научните трудове на гл.ас. д-р Станислава Ивова Минева, 
представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност  
„доцент” в професионално направление 9.1. Национална сигурност 
(Организация и управление извън сферата на материалното производство 
(Митническо и финансово разузнаване), обявен за нуждите на Варненски 
свободен университет „Черноризец Храбър” 

  
   

 

 1.  Пред нас за рецензиране е научната продукция на гл. ас. д-р 

Станислава Минева, представена за участие в обявения от ВСУ "Ч. 

Храбър" конкурс за заемане на научната длъжност "доцент". Д-р Минева 

притежава ОКС "бакалавър" по специалността "Защита на националната 

сигурност, магистър по специалност "Право" и ОНС "доктор" по 

"Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(национална сигурност)". Придобити са след обучение във ВСУ, където тя 

има над десет години преподавателски стаж на длъжността асистент- 

главен асистент.  

 2. В областта на педагогическите ангажименти д-р Минева има 

отлични показатели и характеристики.  От постъпването й в университета 

през 2001 г. като асистент по дисциплината "Теория на разузнаването и 

контраразузнаването" до сега д-р Минева води упражнения и семинари в 

бакалавърските програми на съществувалите и съществуващите 

специалности "Защита на националната сигурност", "Противодействие на 

престъпността и опазване на обществения ред", "Управление на фирмената 

сигурност", "Корпоративна сигурност" и "Право" по задължителните и 

избираемите учебни дисциплини: "Разузнавателна защита на 

конституционнния ред", "Теория на разузнаването и контраразузнаването", 

"Правен режим на защитата на квалифицираната информация", 

"Разузнавателна защита на икономиката", "Противодействие на тероризма, 



"Конкурентно разузнване", "Теория на разузнаването", "Теория на 

контраразузнаването", "Противодействие на разузнавателната дейност", 

"История и теория на обществената сигурност", "Противодействие на 

разузнавателно-информационната дейност", "Противодействие на 

тероризма", "Теория на риска и безопасността".  

 След придобиването на ОНС "доктор" през 2010 г. чете основни 

лекционни курсове в специалността "ЗНС" по учебните дисциплини: 

"Правен режим на защита на класифицираната информация", 

"Противодействие на тероризма" и "Конкурентно разузнаване".  

 От създаването на магистърската програма "Митническо разузнаване 

и разследване" тя изпълнява организационно-методическо ръководство на 

учебния процес  и обучение в програмата. 

В заключение, тя:   

- усвоява ежегодна учебна натовареност над 120%, а в абсолютни цифри  - 

над 460 часа аудиторна заетост, приравнени към упражнения; 

- разработила е самостоятелно или в съавторство учебни помагала, казуси, 

тестове, учебни програми и лекционни курсове, присъствени и он-лайн 

консултации, курсови задачи, анкетни карти; 

- активно участва в подготовката на материали  за представяне през 

преминалите акредитационни процедури пред НАОА; 

- прави подробен анализ през 2011 г., чрез който се усъвършенства 

учебният план на специалността "ЗНС".   

 3. Добра е научно-изследователската продукция на д-р Минева. В 

количествено изражение за рецензия е представен списък с десет заглавия 

в над 300 страници. От тази позиция три основни тематични кръга 

защитават интересите и достиженията на кандидатката за доцент.  

 Първо, проблемите на митническото и финасово разузнаване, 

анализирани в 1.1, 6.8, 6.10. Второ, кръгът принципни разсъждения за 

разузнаването, разположени  и отразени в 2.2., 5.5. Третият основен кръг, 
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посветен на образованието и обучението по сигурност е анализиран в 4.6. 

Аз приемам публикуваните произведения след защитата на докторската 

степен. Две от тях са под печат, едно е коректно придружено с декларация 

за съавторство. Между тях откроявам трудът, озаглавен "Митническо и 

финансово разузнаване" (1.1.). Макар кандидатката да се е поколебала в 

характеризирането му като произведение, за мен това е монографично 

изследване, полезно за обучението на студенти и експерти. Разкрити са 

същността, ролята, мястото на митническото и финансовото разузнаване 

чрез систематизиране на основните правни, организационни и 

технологични характеристики и показани като нова форма на 

разузнавателната активност и част от системата за разузнавателна защита 

на конституционния ред и сигурност. 

 Отразявайки приемствеността в идеите и разсъжденията на 

кандидатката приемам представената от нея справка за приносите в 

публикуваната продукция. В обобщен вид в продукцията на д-р Минева 

има структурирано ново знание, обоснован нов подход и систематизация 

при разкриване на понятийния апарат на сигурността и 

контраразузнаването (например: тя говори за "рисков профил" вместо 

класическатта в миналото "система от признаци"), доразвита е 

съществуващата теория и методология на специалните учебни 

дисциплиини, свързани с разузнаването, тероризма и науката за риска. 

Достиженията на кандидатката притежават и приложен аспект, т.к. част от 

нейните теоретични обосновки са базирани в учебни планове и програми, 

въвлечени са в обучителните технологии и практики на ВСУ. 

 4. В научната общност д-р Минева е позната и приемана като 

сериозен автор и изследовател. Доказателство са приведените цитати на 

нейни публикации за факторите за повишаване на ефективността на 

финансовото разузнаване в съдържателната и смисловата част на чужди 

произведения.  
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 5. Към представените в процедурата материали и публикации не 

могат да се отправят сериозни бележки за пропуски и недостатъци, или ако 

има те не са от значение да променят изключителното добро и приятно 

впечатление. По обявяването и хода на процедурата на конкурса няма 

нарушения. Пред нас е кандидатурата на един млад научен работник с 

бъдеще, притежаващ експертни умения, преподавателски качества и 

научноизследователски заряд. Затова и препоръките, отправени към нея са 

свързани с бъдещото развитие и постижения в областта на изследваните 

области на науката, теорията и практиката.  

 6. Като цяло научните изследвания и преподавателската дейност на 

д-р Минева отговарят на параметрите и характеристиките на 

професионално направление 9 .1. Национална сигурност, а тя изпълнява  

необходимите изисквания на Закона за развитие на академичния състав.

 Въз основа на прегледа на представените материали и рецензираната  

научна продукция, личното ми познанство с участничката в конкурса, 

доказаните умения за научно-изследователска работа, общопризнатите и 

защитени преподавателски компетенции, професионалните й постижения 

изразявам положителното си мнение и препоръчвам на научното жури да 

гласува на д-р Станислава Минева научната длъжност “доцент” в 

професионално направление 9.1. "Национална сигурност" за нуждите на 

ВСУ "Черноризец Храбър". 

 

      подпис: 

      проф. д.н.  

        (Ст. Симеонов) 

02.04.2012 г 

Варна   


