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на
Станислава Ивова Минева
кандидат 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)
Критерии и показатели за оценка на кандидата:

1. Във връзка с учебната дейност:
редовен

асистент

по

контраразузнаването”,
16.07.2001г.

до

дисциплината
обявен

настоящия

от

„Теория

ВСУ

момент

След спечелен конкурс за
на

разузнаването

”Черноризец
ежегодно

натовареността по отношение на учебната дейност

и

Храбър”,

от

изпълнението

на

надхвърля 120%.

Провежданите семинарни и практически занятия със студенти от
специалностите „Защита на националната сигурност”, „Управление на
фирмената сигурност”, „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред” и „Право”, а след придобиване на ОНС „доктор” през
2010 г. водените лекционни курсове в специалност „ЗНС”, са както следва:
1.1. Аудиторна и извънаудиторна

натовареност. Семинарни и

практически занятия по учебните дисциплини*:
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1. “Теория на разузнаването” – ІІ част, с титуляр проф. д-р Д. Йончев,
в специалност “ЗНС” през учебните 2001/02, 2002/03, 2003/04 г.;
2. “Теория на контраразузнаването” - І и ІІ част, с титуляр
проф.д.ик.н. Б. Асенов, в специалност “ЗНС” през учебните 2001/02,
2002/03, 2003/04г.;
3. “Противодействие на разузнавателната дейност” - І част, с титуляр
доц. д-р Т. Трифонов, в специалност “ЗНС” през учебните 2001/02,
2002/03, 2003/04г.;
4. “Противодействие на разузнавателната дейност” - ІІ част, с титуляр
д-р А. Драганов, в специалност “ЗНС” през учебната 2003/04г.;
5. “Разузнавателна защита на конституционния ред” - с титуляри
проф. д-р П. Христов и доц. д-р В. Христов, в специалности “ЗНС”,
“УФС”, “ППООР”, „Право” през учебните 2001/02, 2002/03, 2003/04,
2006/07г., 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 г.;
6. „Теория на разузнаването и контраразузнаването” - с титуляр
проф.д.ик.н. Б. Асенов, в специалност “ЗНС” през учебните 2006/07,
2007/08, 2009/10, 2010/2011, 2011/12 г.;
7. “История и теория на обществената сигурност” – с титуляр
проф.д.ик.н. Ст. Симеонов, в специалност “ЗНС” през учебната
2006/07г.;
8. “Противодействие на разузнавателно-информационната дейност” –
с титуляри проф.д.ик.н. Б. Асенов и доц. д-р В. Христов,
вспециалност “ЗНС” през учебните 2006/07г., 2007/08, 2008/09,
2009/10г.;
9. “Разузнавателна защита на икономиката” – с титуляр доц. д-р Ст.
Николов, в специалност “ЗНС” през учебните 2006/07, 2007/08,
2008/09, 2009/10, 2010/11 г.
10. „Противодействие на тероризма” - с титуляр доц. д-р Ст. Николов,
в специалност “ЗНС” през учебните 2008/09, 2009/10, 2010/11 г.
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11. „Теория на риска и безопасността” – с титуляри проф. д-р П.
Христов и гл. ас. д-р Г. Милева, в специалност „ЗНС” през учебната
2009/2010 г.
* В периода от от м.април 2004 г. до м.септември 2006 г. не е посочена учебна
дейност поради отсъствие по повод болнични за бременност и раждане, и отпуск по
майчинство за отглеждане на дете.

Лекционни курсове от учебната година 2010/2011:
1. „Правен режим на защита на класифицираната информация” – в
специалност „ЗНС” през учебните 2010/2011, 2011/2012 г.
2. „Противодействие на тероризма” – в специалност „ЗНС” през
учебните 2010/2011, 2011/2012 г.
3. „Конкурентно разузнаване” – в специалност „ЗНС” през учебната
2011/2012 г.
За провеждането на семинарните и практическите занятия се използват
оригинални методически материали. В резултат на съвместната работа с
проф.д.ик.н. Б. Асенов по дисциплината „Теория на разузнаването и
контраразузнаването”

е

Включването

учебния

им

в

разработено
процес

учебно

помагало

дава

възможност

с

казуси.

освен

за

затвърждаване на теоретичните знания да се формират умения у
обучаемите за решаване на въпроси от практиката. В допълнение за
онагледяване на теоретичния материал по време на семинарните занятия и
упражненията се използват документални филми, посветени на живота на
някои от световно известните разузнавачи от историята на разузнаването, и
документални филми, които разкриват исторически събития, изхода от
които е решен с помощта на разузнавателната дейност. Елемент от
процедурата по оценяване знанията на студентите е разработването на
курсова работа по предварително изготвени указания, които се дават на
всеки студент в писмен вид.
По дисциплината „Разузнавателна защита на конституционния ред” в
периода 2001-2004 г. ежегодно се организира и провежда практическо
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занятие – среща с оперативни работници, участвали в операция по
разкриване, предотвратяване и пресичане на терористичен акт в България в
края на 80-те години.
След придобиване на ОНС „доктор” за лекционните курсове
„Противодействие

на

тероризма”,

класифицираната

информация”,

„Правен

режим

„Конкурентно

на

защита

на

разузнаване”

и

„Митническо и финансово разузнаване”, са разработени нови учебни
програми и лекционни курсове. В учебния план за посочените учебни
дисциплини,

без

„Конкурентно

разузнаване”,

не

са

предвидени

практически и семинарни занятия, по време на които теоретичните знания
да бъдат затвърдени и да бъдат формирани практически умения.
Независимо от това обстоятелство в учебните програми на всички
посочени дисциплини е включена извънаудиторна заетост на студентите –
изготвяне на курсова работа по предварително дадени конкретни
методически указания. Провежда се минимум една консултация във връзка
с изготвяне на план за работа, насочване към литературни източници,
структуриране на изложението. Консултациите са обикновено в рамките на
ежеседмичен график за присъствени консултации, а за студентите от
задочна форма на обучение он-лайн консултации.
По дисциплината „Противодействие на тероризма”, след поемането на
лекционния курс в учебната програма е включен задължителен елемент курсова задача, като част от процедурата за оценяване. Студентите
разработват и представят като презентационен материал анализ на
дейността на свободно избрана терористична група. В началото на
лекционния курс подробно се разясняват задължителните елементи снимков материал, таблично представяне на данни по предварително
зададени критерии на търсената информация – дата и място на извършени
терористични актове, брой жертви и размер на щетите, използвано
средство. Въз основа на анализ на подбраните данни студентите
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самостоятелно

формулират

изводи

и

прогнози

за

дейността

на

терористичната организация.
Учебната дисциплина „Правен режим на защита на класифицираната
информация” запознава студентите с организацията и управлението на
един по своята същност административно-правен режим. За развиване на
умения у обучаемите за прилагане на законодателния регламент са
разработени и се използват казуси.
Учебната дисциплина „Конкурентно разузнаване” е нова и за първи път
преподавана

през

учебната

2011/2012

г.

Преди

подготовката

на

лекционния курс, преминатия обучителен семинар по „Конкурентно
разузнаване”,

организиран

от

Българска

стопанска

камара,

даде

възможност в лекционния курс освен теоретичните постановки да бъдат
включени и изложени някои проблеми от световната и българската
практика. Най-важният проблем е липсата на емпирична информация за
състоянието и реализирането на такава дейност в Република България. С
цел включване на обучаемите в събиране на емпиричен материал е
разработена анкетна карта за изследване на дейността – конкурентно
разузнаване в Република България. Чрез анкетиране на български фирми
студентите събират информация и въз основа на получените резултати
подготвят курсова задача.
В допълнение за целите на обучението са разработени тестове по всяка
от водените дисциплини. Получените резултати, по време на реализиране
на предвидения в учебните програми текущ контрол на знанията на
обучаемите, са елемнт от процедурата по оценяване.
Освен работата като преподавател във връзка с учебната дейност активно участие при подготовката на учебната документация за успешно
преминалите акредитационни процедури на специалност “Защита на
националната сигурност”, „Противодействие на престъпността и опазване
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на обществения ред”, ОКС „бакалавър” и специалност „Митническо
разузнаване и разследване”, ОКС „магистър”.
Въз основа на изготвен и представен анализ на учебната
документация – учебен план и учебни програми по време на проведен
семинар на катедра „Сигурност и безопасност” през м.юни 2010 г., е
усъвършенстван и актуализиран учебния план на специалност „ЗНС”.
От 2003 г. до сега магистърска програма „Митническо разузнаване и
разследване” е една от най-успешните във ВСУ „Черноризец Храбър”. От
създаването й участвам в организационно-методическото ръководство на
учебния процес на програмата – разработване и актуализиране на учебния
план и учебните програми, организация на прием, планиране на учебен
процес и контрол върху финансовата обезпеченост на програмата. Всеки
випуск на магистърската програма по учебен план задължително
преминава учебен стаж в Академия на МВР, гр. София. Организацията и
провеждането му се осъществява съгласно съвместно разработена
„Методика за организация и провеждане на стажове и практики” от
авторски колектив на катедра „Сигурност и безопасност” на ВСУ
„Черноризец Храбър”.
1.2. Публикувани учебни материали:
1. Участие в учебно помагало в съавторство с равно дялово участие:
Асенов, Б., Ст. Минева, Практически задачи по Теория на разузнаването и
контраразузнаването, В., 2007 г.
2. Участие в учебник със самостоятелен параграф 10.1.6. „Добиване на
разузнавателна информация в електронно информационна среда”, Йончев,
Д., Разузнаване, С., 2005 г.с. 259-267:
1.3. Работа със студенти в научноизследователска дейност:
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Научен консултант на петима магистри от магистърска програма
„Митническо разузнаване и разследване”, които постигнаха отличен успех
при защитите на магистърските тези.
През 2011 г. под мое ръководство, студентът Борислав Добрев от
магистърска програма „Митническо разузнаване и разследване”, разработи
доклад и участва в кръгла маса „Частната индустрия за сигурност”,
организирана по време на Лятна научна сесия на Юридически факултет на
ВСУ „Черноризец Храбър”.
2. Във връзка с научноизследователската дейност:
2.1. Участие с доклади в международни и национални научни
форуми:
1.

Осма

международна

научно-практическа

конференция

„Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2011”,
организирана от МВБУ, Ботевград.
2. Четвърта международна научна конференция „Проблеми на
националната и международната сигурност”,

ВТУ „Св.Св. Кирил и

Методий”, 11-12.11.2011 г.
3. Кръгла маса „Частната индустрия за сигурност”, ВСУ „Черноризец
Храбър”, 2011 г.
4. Годишна научна конференция на РУ ”Ангел Кънчев”, 2010 г.
5. Научна конференция „Проблеми на сигурността на регионите”,
Варна, 2008 г.
6.

Участие

в

национален

конкурс:

“Научна

поддръжка

на

трансформацията в сектора за сигурност - 2008”, организиран от Център за
изследвания по национална сигурност и отбран – БАН
7. Международна научна конференция „Теория и практика на
финансовите престъпления”, УНСС, 2007 г.

7

2.2. Научни публикации след придобиване на докторска степен:
1. Митническо и финансово разузнаване, С., 2012 г.
2. Разузнавателна защита на конституционния ред в демократичната
държава (в съавторство с П. Христов, Ст. Симеонов, В. Христов, В.
Попов), самостоятелна т.2 от Глава IV, С., 2011 г.
3. «Конкурентното разузнаване – нов елемент на системата за защита на
националната сигурност”, Сб. Частната индустрия за сигурност, В., 2011 г.
4. «Знанието за риска като проблематика в обучението на специалисти в
българските университети”, (в съавторство с д-р Г.Милева), Сб. Осма
международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и
качество във висшето образование – 2011”, МВБУ, Ботевград, 2011 г.
5. „Ефективност на противодействието на финансирането на тероризма в
Република България”, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 2011 г.
6. „Основни проблеми пред митническата администрация, констатирани
при кандидатстващи за статут „Одобрен икономически оператор”, Сб.
Научни трудове, РУ «Ангел Кънчев», 2010 г., с. 164-168

22.02.2012 г.

Подпис:
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