
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц., д. н. Милен Мирчев Иванов доцент в катедра „Наказателноправни 

науки и сигурност“, факултет „Юридически“, Русенски университет „Ангел 

Кънчев“,  

e-mail: poligon@abv.bg 

 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по 

област на висше образование 9. Сигурност и отбрана; професионално 

направление, 9.1 Национална сигурност (Миграция, граничен контрол и 

антитероризъм) към катедра „Политически науки и национална сигурност“ на 

Факултета по икономически и социални науки към Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, в който участва като кандидат д-р Иван Димитров 

Станчев.   

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

Д-р Иван Станчев напълно отговаря на условията от чл. 24 от ЗРАСРБ и 

чл. 54 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ за заемане на академичната 

длъжност „доцент”, а именно: 

1. Притежава ОНС "доктор", по специалността „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и 

подотрасли)“. Диплома № 27677 / 21.01.2002, утвърдена с Протокол № 21 / 

05.11.2001. Тема на дисертационния труд: „Организация и тактика за 

задържане на въоръжени извършители на престъпления“. 

2. Заема академичната длъжност „асистент“ от 18.01.2020 г. до сега в 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, а в периода 01.04.1994 - 

10.11.2011 г., последователно е заемал академичните длъжности асистент, гл. 

асистент и доцент в Академия на МВР. 



3. Представените пред журито седемнадесет научни разработки са 

издадени в България или са публикувани в специализирани български научни 

издания, не повтарят представените за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“ като всички са самостоятелни авторови научни 

трудове. 

4. Кандидатът отговаря на минималните национални изисквания по чл. 

2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ. 

5. Няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните 

трудове. 

Лични впечатления: Познавам д-р Иван Станчев, като колега и 

ръководител от Академия на МВР, и от Русенски университет „Ангел 

Кънчев“, както и от конференции, на които сме участвали. Той преподава 

компетентно, разбираемо и привлича вниманието на аудиторията. В 

контактите ми извън университетите и конференциите забелязвам, че е човек 

отдаден на науката в областта на националната сигурност, който се 

интересува от нови идеи, както в областта на полицейската дейност, 

противодействието на тероризма и граничната сигурност, така и в сферата на 

военното образование, международното сътрудничество и историята. 

Кандидатът е доайен на специалната полицейска тактика, и е уважаван 

и авторитетен специалист за служителите във всички звена на МВР, които са 

свързани със специални полицейски и контратерористични дейности, както и 

сред служителите на Силите за специални операции на Министерството на 

отбраната. 

Дългогодишен уважаван преподавател в Академия на МВР 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Основни приноси в научната дейност на асистент, д-р Иван Станчев: 

Основните научни резултати на автора са свързани с научно дирене по 



отношение на изграждането и поддържането на способности на национално 

ниво, които са свързани с контратероризма, специалната полицейска тактика, 

високорисковите операции и граничната сигурност, като авторът твърди, че 

теоретично са изградени модели за подготовка и провеждане на различни 

операции от оправомощените правоохранителни органи. [1, 2] 

Получени са множество обобщения на вече известни научни приложни 

резултати както и нови резултати, свързани с дейността на полицейските 

органи при организиране, провеждане и управление на специални полицейски 

операции, като задълбочено е изследвана и анализирана специалната 

полицейска тактика, свързана с високорискови операции – задържане на 

въоръжени и оказващи съпротива престъпници и терористи. [2, 3, 7, 8, 9] 

Трябва да се отбележи и значителният принос на кандидата по 

отношение на развитието и усъвършенстване на методиката и методологията 

на подготовката на полицейски служители в областта на специалната тактика. 

Задълбочено е анализирано състоянието на подготовката в тази сфера, 

получено е ново знание за причините и факторите, влияещи на качеството на 

тази подготовка и за предложени нови форми и методи за повишаването на 

ефективността и ефикасността на тази подготовка в структурите на МВР. [3, 

4, 7] 

Сериозни научни и практико-приложни постижения може да бъдат и 

отбелязани в областта на противодействието на тероризма. Анализирани са и 

систематизиране, аспекти на този феномен, които до момента не са били 

обект на задълбочено научно дирене, като са формулирани нова модели на 

дейността и са направени предложения за промяна на тактиката и 

организационната структура на контратерористичните сили. [6, 9] 

Кандидатът, д-р Иван Станчев, развива активна преподавателска 

дейност и участва в ръководството дипломанти и има сериозна 



професионална биография, която му дава възможност да се развива като учен 

и преподавател в областта на националната сигурност. 

3. Критични забележки и препоръки 

Нямам забележки и препоръки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалите, представени от д-р Иван Димитров Станчев, отговарят на 

всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България. Кандидатът в конкурса е представил достатъчно и значими научни 

трудове, публикувани след материалите, използвани при защитата на 

дисертационния труд. В трудовете на кандидата има оригинални научни и 

приложни приноси, които имат практическа приложимост в сферата на 

националната сигурност.  

След запознаването с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализа на тяхната значимост и съдържащите се в тях научни и 

приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам на 

Научното жури да изготви доклад-предложение за избор на асистент д-р Иван 

Димитров Станчев на академичната длъжност „доцент“ на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“. 

 

05.10.2020 г.   доц., д. н., инж. ……………………. 

София        Милен Иванов  


