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СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на  главен асистент д-р Станислава Ивова Минева,  

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент” 

в професионално направление 9.1. Национална сигурност,  

обявен в ДВ бр.103. от  23.12.2011 г.  за нуждите на ВСУ „Черноризец 

Храбър” 

Рaзработил: доцент д-р Любомир Владимиров Владимиров, Русенски 

университет "Ангел Кънчев"  

9.1. Национална сигурност (Организация и управление извън сферата на 

материалното производство)  

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 

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 получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат -

главен асистент д-р Станислава Ивова Минева от Варненски свободен 

университет "Черноризец Храбър". По конкурса кандидатът представя общо 10 

заглавия, в т.ч. 6 публикации в български научни издания и научни форуми, 2 

монографии, 1 учебник и 1 учебно пособие.  

Приложена е справка за участие в учебния процес и за внедрени 

лекционни и практически разработки, със значима полза за студентите от 

специалност "Защита на националната сигурност". Справката отразява пълно 

дейността на кандидата. В учебната дейност е отразен целия спектър от учебни 

дисциплини, в които е участвала, включително натоваренето. То включва 

упражнения по 11 учебни дисциплини и три лекционни курса, които води 
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самостоятелно. В тях се представят съвременните научни постижения в  

националната сигурност. 

2. Данни за кандидата 

Д-р Станислава Ивова Минева е магистър по специалност "Право". Работи 

във Варненски свободен университет от 2011 г. Защитава дисертация през 2010 

г. Изпълнява аудиторното и извънаудиторно натоварване, което е предимно със 

студентите от специалност "Защита на националната сигурност". Ангажира се с 

управленски функции и е била временно изпълняващ длъжността "ръководител 

на катедра". Организира магистърски курсове. Участва активно в 

акредитационните процедури. Издава монографии, научни публикации, 

учебници и ръководства. Работи със студенти, участвали в конференции. 

Консултира разработване на магистърски тези. 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

 Научната продукция на кандидата може да се раздели на три групи.  

 Към първата група причислявам монографиите. Първата от тях (І.1) е 

самостоятелна. Тя представя достатъчно пълно научните постижения и 

стремежи на кандидата. Считам, че в нея са съсредоточени усилията и научните 

резултати на кандидата през последните години след защитата на дисертация. 

Тази монография съдържа основните научни и научно- приложни приноси. 

 Втората монография (ІІ.2) показва, че д-р Станислава Минева може да 

работи в колектив. Тя е предпочитан съавтор по проблемите на митническото 

разузнаване и то от известните в страната специалисти по национална 

сигурност. Основание за това са изведените подход, характеристики и понятия, 

които са със значимост за националната сигурност.  

Втората група обхваща три статии. В първата статия (V.5), отнасяща се за 

конкурентното разузнаване, намирам за достойно научно изграденото 

обобщение, сравнение с държавното разузнаване и формулираните 

необходимост и перспективи за развитие в страната. Втората статия (V.6) е 

посветена на обучението на студенти по проблемите на риска и управлението 

му.  Резултатите в тази статия са от интернет - проучване на учебните 

дисциплини, в които се придобиват знания за риска в университетите на 

страната. Статия (V.7) е посветена на разузнаването и електронно-
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информационната дейност. В нея д-р С. Минева  разкрива нови страни в 

специфичната разузнавателна дейност, които стават все по-значими, тъй като са 

свързани с нови форми на информиране.  

Третата група е на докладите. В първия доклад (V.8) се доказва важното 

значение на институализирането на финансовия контрол и новите аспекти на 

технологиите за финансово разузнаване. Доклад (V.9) разглежда актуални 

въпроси на учебния процес със студентите от специалност "Защита на 

националната сигурност". Има общометодичен характер и е свързан пряко със 

справката, която д-р С. Минева представя за дейността си. Третият доклад 

(V.10) извежда значимостта на одобрения икономически оператор и риска в 

усъвършенстване на митническата дейност. Обобщавайке тематиката работите 

на кандидата са в областта на националната сигурност, в частност 

митническото и финансово разузнаване. Впечатленията ми са, че д-р С. Минева 

продължава изследванията си в това направление. Основателно е, тъй като е 

проблем с държавна значимост, който винаги ще бъде актуален.  Считам, че 

представените монографии, статии и доклади са достойни академични 

публикации. Един от докладите (V.9) е с общометодична и учебна стойност. 

Той може в бъдеще да се развие научно, като се въведат обосновани 

аналитични критерии и се направи сравнителен анализ. 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Имам лични впечатления от учебната дейност на д-р С. Минева. Тя е 

изцяло отдадена на аудиторната и извънаудиторна работата със студентите. 

Това личи не само от голямата й натовареност, но и от многообразните 

инициативи и форми на учебна работа, в които участва. Самият факт, че е 

ангажирана с такъв голям брой дисциплини показва, че има широка 

компетентност.  

Учебникът и ръководството за упражнения са своеобразни показатели на 

преподавателските умения на д-р С. Минева. В тях тя излага в достъпен и 

същевременно академичен стил основни знания, които студентите трябва да 

придобият. От справката за дейността й могат да се направи извод, че тя 

използва съвременни форми за онагледяване. Това се отразява върху степента 
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на усвояване на теоретичните постановки. Давам най-висока оценка за учебната 

дейност на д-р С. Минева . 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Установявам научни, научно-приложни и приложни приноси в 

представените материали по конкурса. Те се изразяват основно в: 1) Разкриване 

действието на "проактивните"форми при противодействие на организираната 

престъпност, 2) Формулиране на специфичен понятиен апарат, 3) Извеждане на 

обобщения с методологично и теоретично значение, имащи достатъчно широк 

спектър на приложение, 4) Формулиране на изводи и препоръки за 

митническото и финансовото разузнаване, които са валидни и полезни за 

управлението им, 5) Прилагане на практиката на Европейския съюз в страната. 

Доказателство за тези постижения е съобразяването на други автори с 

постиженията на д-р С. Минева и цитирането на 13 нейни публикации. 

6. Бележки и препоръки  

 1) Не мога да отнеса принос 7 към научните и научно-приложни приноси 

по начина, по който е формулиран. Участието не е научен принос, а резултатите 

от него, постиженията на автора, 2) Цитиранията, в които кандидатът е съавтор, 

считам, че са самоцитирания, освен в случаи, в които съавторите са с 

абсолютно точно документирано участие, което не мога да преценя, 3) 

Препоръчвам да се прилагат по-широко критериални форми на теоретико-

информационни и теоретико-вероятностни методи за анализ и оценка. Това би 

съответствало на естеството и на приложението на риска в разузнаването. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, 

анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и 

приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчам на 

Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” 

да избере д-р Станислава Ивова Минева да заеме академичната длъжност 

„доцент” в професионално направление 9.1. Национална сигурност.  

29.03.2012 г. Изготвил становището:  

                                                               (доц. д-р Л. Владимиров)  

 

 


