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направление 9.1. Национална сигурност /Организация и управление 
извън сферата на материалното производство (Митническо и 
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ВСУ ”Ч.Храбър”, член на научното жури по обявения конкурс за 
избор на академичната длъжност „доцент” 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Настоящето становище е изготвено въз основа на документи, 

постъпили по горепосочения конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец 
Храбър” (ДВ,бр.103 от 23.12.2011 г.) и на интернет-страницата на 
университета за нуждите на катедра „Сигурност и безопасност” към 
Юридически 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 по конкурса е коректно спазена. 

1. Общо представяне на получeните материали 
За участие в обявения конкурс се е явила гл. асистент д-р Станислава 

Ивова Минева от катедра „Сигурност и безопасност” на Юридическия 
факултет при ВСУ „Черноризец Храбър”. Тя е единствен кандидат. 
 Кандидатът е депозирал цялостна справка за научната си продукция, 
в която ясно се отделят трудовете, представени по конкурса за получаване 
на академичната длъжност „доцент”, обявен в ДВ,бр.103 от 23.12.2011 г.. В 
горепосочения конкурс участва с общо 10 заглавия, съответно обхващащи  
обем от 304 страници. От тях: 2 /две/ монографии, от които едната е в 
съовторство; един учебник в съовторство; едно учебно помагало; 3 /три/ 
статии и 3 /три/ научни доклади.  



 Значимата част от научните трудове, представени за рецензиране са 
разработени от кандидата след успешната й защита на дисертационен труд. 
Те покриват тематичните изисквания на обявения конкурс. В отделна 
справка /№11/ са визирани данни за 13/тринадесет/ цитирания на нейни 
идеи, постановки и научни приноси от други автори. 
 Тематиката на представените за рецензиране публикации е в 
областта на особено комплицирана невралгична научна област, имаща 
безспорни качества на актуална рефлексия в сферата на националната 
сигурност, каквато е митническото и финансово разузнаване. Тя напълно 
покрива професионалното направление на обявения конкурс за заемане на 
академичната длъжност „доцент”. 
 3. Данни за кандидата 
 Главен асистент, д-р Станислава Ивова Минева е родена в гр. Велико 
Търново. Висшето си образование завършва във ВСУ”Черноризец Храбър. 
Има придобити ОКС ”бакалавър” по „Защита на националната сигурност” 
и ОКС”магистър” по специалността „Право”. През 2011г. записва и в 
момента продължава своето обучение в магистърска програма „Приложна 
психология” в катедра „Психология” на ВСУ „Ч.Храбър”. 
 През 2001г. след спечелен конкурс по дисциплината „Теория на 
разузнаването и контраразузнаването” заема академичната длъжност 
„асистент” в катедра „Сигурност и безопасност” при ВСУ”Ч.Храбър”. През 
2007г е избрана за „старши асистент”. 

На 17.08.2010г. с диплома под рег.№34498 Висшата атестационна 
комисия при Министерския съвет на Република България й дава 
образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 
05.02.24”Организация и управление извън сферата на материалното 
производство(национална сигурност), Научна комисия 15, Протокол №11 
от 16.06.2010г. 
 През 2010г. след получаването на ОНС”доктор” е назначена на 
академичната длъжност „главен асистент”, която заема и до момента. Със 
заповед на Ректора на университета от 04.07.2011г. до 09.01.2012г. е 
временно изпълняващ длъжността ръководител на катедра „Сигурност и 
безопасност” на Юридически факултет. 

3.Обща характеристика на научната продукция на кандидата 
 Представените за рецензиране трудове са публикувани след 2010 г., 
и са както самостоятелни разработки, така и в съавторство с други учени. 
Изключение правят две публикации, които са разработени по-рано. 
 Съгласно изискването на чл.24, ал.1, т.3 от ЗРАСРБ кандидатът е 
представил трудовете както следва: 
 3.1. Монографичен труд „Митническо и финансово разузнаване”, 
издаден от ВСУ”Ч.Храбър, през 2012 г. с общ обем от 203с., като за 
рецензиране са посочени 151 страници. Трудът е структуриран от 
въведение, три глави, заключение и използвана литература. В 



монографичния труд кандидатът демонстрира висока научна прецизност 
като обобщава някои свои изследвания. 
 В монографичното изследване се поставя като цел разкриване на 
съдържанието на понятията и легалните термини, които в обобщен вид 
отразяват същността и логиката на митническото и финансово разузнаване, 
както и общите принципи и положения на тяхното прилагане.  
 Изследването има за обект институционализацията на митническото 
и финансово разузнаване в страните от Евпорейския съюз и в частност в 
Република България. Фокусирано е върху качеството им на специфични 
разузнавателни риск-технологии, което определя и предмета на 
разработката. 
 Акцентът се поставя върху организираната престъпност, разглеждана 
като заплаха за международните финансови и търговски отношения, 
развиващи се в глобалния свят. На основата на задълбочен сравнителен и 
политологичен анализ се достига до констатация, че на преден план излиза 
необходимостта от създаване и прилагане на нови риск-технологии на 
работа на контролните и правоохранителни органи за противодействие, и 
институционализация на финансовото и митническо разузнаване. 
 Достига се до научната констатация, че основната задача която стои 
за решаване пред органите на митническото разузнаване е изготвянетго на 
рискови профили. Това значително ще подобри ефективността от 
прилагането на съвременните подходи, свързани с анализа и оценката на 
риска. 
 Извежда се научно извода, че разкриването на същността, ролята и 
мястото на митническото и финансово разузнаване дава възможност на 
натрупване на необходимото познание и повишаване културата на 
сигурността на обществото, и че те се явяват в съвременните условия като 
елемент от системата за разузнавателна защита на националната 
сигурност. 
 3.2. Монографичен труд „Разузнавателна защита на 
конституционния ред в демократичната държава”, издаден от 
ВСУ”Ч.Храбър”, през 2011 г., в съавторство с П.Христов, Ст.Симеонов, 
В.Христов и В. Попов, в обем от 279 страници. Конкретното участие на 
кандидата е параграф 2 на глава IV със заглавие: „ Финансовото 
разузнаване и митническото разузнаване- съвременна рис-технология на 
разузнавателна защита на конституционния ред /34с./. Успешно се 
обосновава тезата, че новите разузнавателни технологии като 
митническото и финансово разузнаване са модерен, доказал своята 
ефективност инструмент за защита на обществения интерес. Те се базират 
на последователността на използването на рисковите профили от 
митническите учреждения. 
 3.3. Учебник „Разузнаване”, издаден през 2005 г., в съавторство с 
проф. Д. Йончев . Участието на кандидата е в частта 10.1.6. „Добиване на  



разузнавателна информация в електронноинформационна среда”, в обем 15 
страници. В труда се обосновава научно необходимостта от използването 
на тази разузнавателна дейност. Сполучливо са изведени особеностите на 
организацията и реализацията на информацията, получена в прилагания 
разузнавателен процес. 
 3.4. Учебно помагало „Практически задачи по Теория на 
разузнаването и контраразузнаването”, издадено от 
ВСУ”Ч.Храбър”,през 2007г. в съавторство с проф. д.ик.н. Б.Асенов с общ 
обем от 84 страници. Участието на кандидата е 42 страници. Прави 
приятно впечатление, че са систематизирани и пространно анализирани 
общо 22 значими случаи от практиката и са съставени практически задачи 
за решаване от обучаемите. Помагалото има високи практико-приложни 
стойности за повишаване на капацитета от специализирани базови знания 
на студентите от специалността „Защита на националната сигурност”. 
 3.5. Трите статии: „Конкурентното разузнаване-нов елемент на 
системата за защита на националната сигурност”, „Знанието за риска 
като проблематика в обучението на специалисти в българските 
университети” , издадена в съавторство с д-р Г.Милева, „Разузнаване и 
електронно-информационна среда” успешно разглеждат отделни 
проблеми и тематиката на научната специалност. 
 3.6. Представените доклади: „Ефективност на 
противодействието на финансирането на тероризма в Република 
България”; „Анализ на учебната документация на специалност 
„Защита на националната сигурност” в катедра „Сигурност и 
безопасност” на ВСУ „Ч.Храбър”, „ Основни проблеми пред 
митническата администрация,констатирани при кандидатстващи за 
статут „Одобрен икономически оператор” представят актуални въпроси 
на превенцията и противодействието на предизвикателства пред защитата 
на сигурността, с което се допълва добрия научно-изследователски почерк 
и практико-приложен подход на кандидата. 
 4. Характеристика и оценка на научно-педагогическата дейност 
на кандидата 
 Преподавателската си дейност гл. асистент д-р Ст. Минева започва 
през 2001 г., когато след спечелен конкурс заема академичната длъжност 
„асистент” по учебната дисциплина „Теория на разузнаването и 
контраразузнаването. От 16.07.2001г. до настоящия момент ежегодно 
изпълнява своята учебна натовареност над 120%. Участвала е в активно в 
семинарните и практически занятия със студенти от бакалавърски и 
магистърски програми по специалностите: „Защита на националната 
сигурност”,”Управление на фирмената сигурност”,”Противодействие на 
престъпността и опазване на обществения ред” и „Право”. Има участие в 
изнасянето на лекционни курсове по учебните дисциплини: „Теория на 
разузнаването”, ”Теория на контраразузнаването”, ”Противодействие на 



разузнавателната дейност”, ”Разузнавателна защита на конституционния 
ред”, ”Теория на разузнаването и конотраразузнаването”, 
„Противодействие на разузнавателно-информационната дейност”, 
”История и теория на обществената сигурност”, ”Разузнавателна защита на 
икономиката” , ”Противодействие на тероризма” и „Теория на риска и 
безопасността” 
 Разработила е учебните програми и самостоятелно изнася лекционни 
курсове по дисциплините: „Правен режим на защита на класифицираната 
информация”, „Противодействие на тероризма” и „Конкурентно 
разузнаване”. 
 Има съществени учебно-методически приноси при подготовката на 
учебната документация за преминалите акредитационни процедури по 
специалностите „Защита на националната сигурност”, „Противодействие 
на престъпността и опазване на обществения ред” в ОКС „бакалавър” и 
магистърската програма „Митническо разузнаване и разследване”, както и 
в работата със студенти като научен консултант на шестима магистри. 
 Научно-педагогическата дейност и учебно-методическите приноси 
на кандидата могат да бъдат оценени високо. Тази оценка намира 
отражение в разработените учебни материали /планове, програми, тестове, 
презентации и др./ и в проведените анкети с обучаемите от различните 
специалности. Кандидатът прилага възприети и доразвити най-добрите 
методи на преподаване, като създадените, презентираните и представените 
пред студентите учебни материали позволяват постигането на качество и 
повишаване на компетентността. 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата  
 Подробното запознаване с предложените за рецензиране научни 
трудове от д-р Ст. Минева дава основание да се приеме, че научните и 
научно-приложните приноси са получени в областта на научната 
специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 
производство /национална сигурност/. По конкретно тези приноси са: 

Научни и научно-приложни приноси: 
- Разкрит и научно аргументиран е нов подход в организацията на 

противодействието на заплахите за международните финансови и 
търговски отношения; 

- Разкрити и систематизирани са най-важните правни, 
организационни и технологични характеристики на митническото и 
финансово разузнаване; 

- Обогатена е професионалната терминология в понятийния апарат 
на теорията за защита на националната сигурност; 

- Обоснована е научно тезата за трансформация на формите на 
сътрудничество на специалните и правоохранителните органи с 
обществеността чрез институционализацията на дейностите на 
митническото и финансово разузнаване; 



- Очертани са контурите на ново изследователско поле, в което са 
разкрити редица проблемни области на практическата реализация на 
митническото и финансово разузнаване, с оглед постигане на висока 
култура на сигурността; 
 6. Бележки и препоръки 
 Като цяло трудовете съответстват на на критериите за признаването 
им за академични публикации. 
 Критични бележки към рецензираните трудове, които могат да 
предизвикат дискусия, по отношение на постановката на научно-
изследователските задачи за решаване, изведеното методическо равнище, 
направените научни анализи и обобщения нямам. Кандидатът демонстрира 
високи нива на нормативна и литературна осведоменост. Авторството не 
буди никакво съмнение. Могат да се забележат някои допуснати 
терминологични неточности и непълноти в оформлението на 
публикациите, които в никакъв случай не намаляват научната значимост 
на научната продукция. 
 Критичните бележки към представената научна продукция на д-р 
Станислава Минева не поставят под съмнение достиженията и могат да се 
формулират като препоръки за бъдеща научна дейност. 
 
 Заключение: 
 След запознаване с представените в конкурса материали и научни 
трудове, анализа на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, 
научно-приложни и приложни приноси, както и въз основа на преките ми 
впечатления от преподавателската и учебна дейност на кандидата, давам 
своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи 
на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър да избере гл. асистент 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 (Митническо и 
финансово разузнаване)/. 
 
 
 
07.04.2012 г.     Изготвил становището: 
Варна     член на научното жури 

/доц. д-р В.Христов/ 


