РЕЦЕНЗИЯ
от
полк. доц. д-р Петър Господинов Маринов
доцент в катедра „Сухопътни войски“ във факултет „Команднощабен“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
на материалите, представени по конкурса за заемане на академична
длъжност „доцент“ в област на висшето образование 9.„Сигурност и отбрана”,
професионално направление 9.1. „Национална сигурност”(миграция, граничен
контрол, антитероризъм)
В конкурса за „доцент“ обявен в „Държавен вестник“, бр. брой 57 от
26.06.2020 г. и в интернет страницата на Пловдивския университет, за нуждите
на катедра „Политически науки и национална сигурност“ в Факултет по
икономически и социални науки към Пловдивски Университет "Паисий
Хилендарски", като единствен кандидат участва доц. д-р

Иван Димитров

Станчев на длъжност ас. д-р в катедра ПНСС
1. Общо представяне на получените материали.
Със заповед Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” No Р33–4133 от 25. 08.
2020 г. съм определен за член на научното жури за изготвяне на рецензия в
конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” в ПУ

„Паисий

Хилендарски” по област на висше образование област на висшето образование
9.„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална
сигурност” (миграция, граничен контрол, антитероризъм) за нуждите на катедра
„Политически науки и национална сигурност“ на Факултет по икономически и
социални науки към Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" с участие
на един кандидат. За участие в обявения конкурс е подал документи
единственият кандидат доц. д-р Иван Димитров Станчев на длъжност ас. д-р в
катедра ПННС. Представеният комплект материали от кандидата в съответствие
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с приетия и действащ Правилник за развитието на академичния състав на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Кандидатът е приложил
следните по-важни документи: 1. молба по образец до Ректора за допускане
до участие в конкурса; 2. автобиография по европейски формат; 3. диплома
за

висше

образование

по

образователно-квалификационна

степен

„магистър‟; 4. диплома за ОНС „доктор‟; 5. списък на научните трудове; 6.
справка за изпълнение на минималните национални и допълнителните
факултетни изисквания; 7. анотация на материалите по чл. 65 (1) от ПРАСПУ, с
които кандидатът участва в конкурса, вкл. самооценка на приносите; 8.
декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи и за
оригиналност на научните приноси; 9. документ (удостоверение) за трудов
стаж; 10. документи за учебна работа: а) справка за аудиторна и
извънаудиторна заетост; б) списък с научни трудове;

11. документи за

научноизследователска работа: а) справка за участие в международни и
национални научни форуми; членство в авторитетна творческа и/или
професионална организация в съответната научна област; 12. Документи
съобразно допълнителните изисквания на ФИСН; 13.Свидетелство за научно
звание от ВАК;
Кандидатът доц.д-р Иван Димитров Станчев е приложил общо 17
научни труда, от тях монографии 2; студии 2, научни доклади 5 , статии 7,
книги/учебни пособия 1. Приемат се за рецензиране 17 научни труда.
Разпределението на научните трудове по съответни рубрики, в страната и в
чужбина, е както следва: монографии 2; научни разработки 14, научноприложни 1.
2. Кратки биографични данни на кандидата
Доц.д-р Иван Димитров Станчев е в системата за сигурност от 1983 г.
като последователно

е преминал през различни длъжности от заместник

командир на гранична застава, командир на взвод и старши помощник на
началника на оперативно отделение с основни задължения по анализ и
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прогнозиране на обстановката, планиране, организиране и контрол на дейността
по охрана на границата, оперативно-тактическа подготовка на офицерите в
граничен отряд. Придобитият добър професионален опит позволява на доц.
Станчев да продължи своята кариера в академичната сфера. Последователно е
избирана за асистент, старши и главен асистент в Академията на МВР.
Придобива образователната и научна степен „доктор” през 2002 г. В
обучението на студенти от ОКС „бакалавър” и „магистър” е водил и води
упражнения и лекционни курсове в професионалната си област. Разработил
е редица учебни програми и лекционни курсове. Доц.д-р Иван Димитров
Станчев има респектиращ професионален и академичен опит и стаж в областта
на конкурса и както е видно от приложените документи вече е преминал през
хабилитационен конкурс още през 2006 г. по изискванията на ВАК. Доц.
Станчев има опит и в академичния мениджмънт, което се потвърждава и от
заеманите от него длъжности ръководител на катедра и заместник декан в
АМВР.

От

2017

г.

е

хоноруван

преподавател

по

дисциплините

„Контратероризъм“ и „Охрана и контрол на държавната граница“ в Русенски
университет „Ангел Кънчев“. Преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски” от
началото на 2020 г. От всичко това се вижда, че доц. д-р Иван Димитров
Станчев е утвърден преподавател със сериозен статус и признание в научната
и педагогическа общност.
3. Обща характеристика на дейността на кандидата
По изискваните документи и тяхното съдържание за участие в
конкурса според нормативната база: Закон за развитие на академичния състав
в Република България, Правилник за приложение на закона за развитие на
академичния състав и Правилника за развитие на академичния състав на ПУ
„Паисий Хилендарски” нямам възражения. Учебната натовареност за заемане
на академичната длъжност е налице. Като цяло е автор на редица научни
разработки, свързани с профила на конкурса. Рецензираните научни трудове са
със следните характеристики:
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Монография:
1. Контратерористични рейдове, София, 2007: Военно издателство. 310 с.
ISBN 978-954-509-371-5.
Монографията разглежда теоретичните аспекти и предлага варианти за
организиране и провеждане на контратерористични операции. Тези варианти са
в рамките на определена национална или коалиционна стратегия за борба с
тероризма, основана на политически, социално-икономически, географски и
военни възможности. Основен обект на изследване в монографията са
операциите в отговор на терористични атаки, провеждани на чужда за субекта
територия или такава временно контролирана от терористични групи.
В монографията детайлно са анализирани 15 операции с характеристика
на контратерористични рейдове, проучени са регламентиращи документи на
сили за специални операции и други формирования, привличани за борба с
тероризма. анализирани са елементите на средата в която се провеждат
операциите и са синтезирани варианти за действие на рейдовите сили, като е
взета тяхната основна характеристика - високата степен на политически и
военен риск.
В труда са класифицирани и анализирани основните видове операции: за
освобождаване на заложници; за обезвреждане на ключови терористи;
унищожаване на терористични формирования и инфраструктура; снайперски
операции в рамките на рейд; рейдови операции на сили, отговорни за
вътрешната сигурност; операция в рамките на мироопазваща мисия.
Дефинирано е понятието контратерористична рейдова операция и са изведени
основните и характеристики. Анализирани са структурата и подготовката на
формированията, които осъществяват операциите, изведени са техните
характерни черти и препоръки за тяхната подготовка.
Съществен приносен момент е извършеният анализ на влияещите фактори
върху провеждането на

контратерористични рейдове. Влиянието на тези

фактори е анализирано с аргумента, че детайлно изученият противник,
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правилно формулираната стратегия, подходящите стратегически и тактически
принципи, правила, процедури, техники, действия, способи, адаптирани към
различна географска среда са основата, върху които може да се развива теорията
и практиката на рейдовите операции.
Освен в теоретичен план монографията има принос и за практиката
Предложени

са

варианти

за

осъществяване

на

основните

фази

в

контратерористичните рейдове, включително процедури за планиране,
организиране, подготовка на рейдовите сили и провеждане на удар.
Формулирани за условия за успех на основните варианти на удар срещу
терористични формирования, както и препоръчителни организационнотактически структури на рейдовите сили.
Публикация, равностойна на монографичен труд:
2. Специална полицейска тактика, София, 2005: Военно издателство.379
с. ISBN 954-509-304-8.
В монографичния труд е представен теоретичен модел на системата на
специалната полицейска тактика, като учебна и научна дисциплина. Обект на
изследване е дейността на законоприлагащите институции във високорискови
ситуации, възникващи в хода на противодействие на престъпността и
опазването на обществения ред. Предмет на изследване организационните и
тактически аспекти на високорисковите полицейски операции, включително
задържане на въоръжени извършители на престъпления, реагирането при
терористични атаки, заплахи за взривяване и след взривяване, възстановяването
на обществения ред при безредици.
Изследвани са и е разкрито съдържанието на понятията: „високорискова
ситуация“, „високорискова операция“, „построение на сили и средства“,
анализирани са условията на обстановката, в които се провеждат високорискови
операции и са формулирани варианти за провеждане на различни видове
операции. Предложена е система на специалната тактика от гледна точка на
системния подход, като мисловна конструкция, включваща множество
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елементи, намиращи се във взаимна връзка.
Изследвана е теорията и практиката на подготовката и воденето на
действия за задържане на извършители на престъпления, които са въоръжени.
Основните постановки са на основата на емпирични и полеви изследвания,
осъществени в периода 1998 - 2001 г. при които са изследвани повече от 4000
операции за задържане, проведени от звена на криминална, охранителна,
гранична полиция и за борба с организираната престъпност. На тази основа са
изведени варианти за осъществяване на всички етапи и фази на операциите за
задържане на въоръжени извършители на престъпления, които са над 98% от
всички високорискови операции в нашата страна. Тези варианти са основата за
провеждане и на другите видове високорискови операции.
На основата на българският и международен опит е предложен модел на
система за борба с тероризма, която включва два основни типа операции антитерористични и контратерористични. Предлагат се процедури за
първоначално реагиране при терористична атака, подготовка и провеждане на
операции за освобождаване на заложници и отвлечени.
Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране
или публикувани в редактирани колективни томове:
3. Емпирично изследване на тема „Високорискови полицейски операции”.
Годишник на АМВР 25, 2009, с. 219-273. 54 стр. ISSN - 1312-6415.
Изследвана е организацията и тактиката използвана във високорисковите
полицейски операции. Основна причина за провеждане на изследването е
липсата на система от показатели в полицейската статистика, които да
регистрират параметрите на тези операции. Чрез изследването се придобиват
данни, които след обработката дават представа за характерните черти на
високорисковите

операции

и

реалната

управленската

дейност

на

ръководителите на операциите. Основната цел на изследването е да констатира
и анализира условията за събиране и анализ на информация за обстановката, за
планиране, организиране, подготовка на силите, провеждане и приключване на
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високорисковите операции, като на базата на направените изводи да даде
препоръки за прилагане на целесъобразни варианти за действие.
Предмет на емпиричното изследване са количествените и качествени
параметри на 2710 операции за: задържане на особено опасни извършители на
престъпления, за освобождаване на заложници и отвлечени, за обезвреждане на
барикадирали се лица, проведени през 2007 година. Обект на изследването е
дейността на служителите във високорискови полицейски операции от главните
и областни дирекции на МВР. Анкетирани са 245 служители на длъжности:
началник сектор, началник група на звената “Престъпления срещу личността”,
“Грабежи”, “Издирване”, “Престъпления по пътищата”, “Наркотици”, “Борба с
организираната престъпност”, структурните звена за патрулно-постова дейност
и охрана на масови мероприятия, специализираните тактически звена за бързи
действия” в СДП, ОДП и районните полицейски управления в 20 града на
страната.
4. Ефективността на обучението за действие във високорискови
ситуации. Годишник 24 на АМВР, 2008, с. 215-273. 68 стр. ISSN - 1312-6415
Изследвана е ефективността на обучението, като относителна оценъчна
категория, която характеризира качеството на учебния процес по „Оперативнобойна и тактическа подготовка“, „Специална тактика“ (за специализираните
тактически звена за бързи действия), „Високорискови полицейски операции“ на
курсанти и специализанти в Академията на МВР.
В рамките на изследването ефективността на обучението за действие във
високорискови операции (ВРО) се разглежда като резултат от сравняването на
предварително определените цели с постигнатите. При това се вземат предвид
разходите направени за постигане на целите – материални и времеви. В
изследването на проблема се включват анализи на целите на обучението по
тактика и факторите които въздействат върху постигането на целите. Използван
е системния подход при което системата за обучение е разгледана като комплекс
от елементите: преподаватели, обучаеми, цели, учебно съдържание, и
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дидактическа подсистема (принципи, методи, форми и средства за обучение).
Освен теоретичен анализ са използвани резултати от анкетни проучвания на
обучаеми от всички категории и резултати от емпирично изследване на
високорискови полицейски операции от 2001 г.
Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове.
5. Доклад от конференция. Граничната сигурност - ключов елемент в
борбата с джихадисткия тероризъм. Сборник доклади от годишната научна
конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ 18 – 19 май 2017
г. София, 2017, с. 59-64. 5 стр. ISBN 978-954-9348-92-7. Достъпен на:
https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/FNSO2017-PartOne.pdf
В доклада са разгледани съвременните аспекти на системата за гранична
сигурност и особено охраната на границата, като ключов елемент в борбата с
джихадизма. Проблемът е разгледан в контекста на риска от инфилтриране в
мигрантския поток на членове на джихадистки и терористични организации.
6. Доклад от конференция. Масови джихадистки атаки. Сборник доклади
от Годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и
отбрана“ 19 – 20 май2016 г. София, 2017: Военна академия „Георги Стойков
Раковски“ с. 24-30. 5 стр. ISBN 978-954-9348-84-2. Достъпен на:
http://rnda.armf.bg/wp/wpcontent/uploads/2017/08/Sbornik-FNSO2016_vol1-transliterated.pdf
В доклада се изследвани използваната тактика и реакцията на органите за
сигурност и военните формирования при атаките в Париж и Брюксел. На тази
база са направени предложения за промяна на тактиката и организационната
структура на контратерористичните сили.
7. Доклад от конференция. Прилагане на резултати от научни изследвания
в обучение по специална полицейска тактика.

Годишник на факултет

„Командно-щабен“ Военна академия „Георги Стойков Раковски“, София, 2016:,
с. 127-135. 8 стр. ISSN 1312-2991
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Достъпен на: http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/Godishnikfksht-1-2016.pdf
Представен е анализ на образователният процес в учебните заведения на
МВР и взаимодействието с учебните заведения с другите елементи в системата
за сигурност и други обществени институции. Очертани са

характера на

противоречията в образователния процес. Предложени са направления за
преодоляване на дефинираните проблеми.
8. Доклад от конференция. Проблеми на операциите за спасяване на
отвлечени. Научна конференция на Съюза на учените в България „Изграждане
на сигурност, базирана на знания– предизвикателства и възможности, Съюз на
учените в България, секция „Отбрана и сигурност“, София, 2010. с. 67-77. ISBN
978-954-9348-21-7 (публикуван на CD-ROM)
Докладът представлява част от изследване посветено на борбата с
отвличанията. В него се разглеждат ключови правни, тактически и технически
проблеми свързани с отвличанията.
Издигат се хипотези за целите, структурата, поведението на организирани
групи за отвличания. Прави се паралел между някои отвличания за откуп в
България и отвличанията като метод в терористичната дейност. Предлага се
изграждането на система за противодействие на отвличанията, в чиято основа
стои прецизна и продължителна работа на учени от различни научни
специалности.
9. Доклад от конференция. Създаване на интегрирани военно-полицейски
формирования – елемент на гражданско-военното управление при кризи.
Сборник материали от конференцията. София, 2007. с. 488-506, ISBN 978-954348-029-6
В доклада са разгледани Интегрирани полицейски части (ИПЧ) като един
от възможните инструменти за разрешаване на кризи. Предложено е
формирането на Интегрирани военно-полицейски части, които да запълнят
празнината между военните и полицейски операции и да решат генерално
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проблемите на взаимодействието в райони на кризи и конфликти.
10. Статия. Дейност на органите за управление и силите на МВР при
кризисна ситуация, предизвикана от терористичен акт с вземане на заложници.
Бюлетин “Полиция” бр. 21/2006 с. 5-29: Академияна МВР. ISSN 1312 - 6679.
Анализирана е дейността при кризисни ситуации, предизвикана от
терористичен инцидент с вземане на заложници и отвличане. Анализът е на
основата на тактическо учение на МВР „Несломима решителност - 2003“.
Установени са проблеми в използваната командно управленската технология.
Дадени са препоръки по отношение на управлението при провеждане на
операции за освобождаване на заложници и отвлечени.
11. Статия. Операции на съветски гранични формирования в Афганистан
(1979-1989). Сп. Военен журнал бр. 1-2/2011, с. 43-51. 8 стр. ISSN 2534-8388
Статията разглежда малко познатото участие на съветски гранични
формирования в афганистанския конфликт от 1979 до 1989 г. Разкрити са
основните причини за успехите и проблемите при провеждането на операции с
участието на граничните формирования и борба с диверсионни и партизански
формирования.
12. Статия. Тактическа характеристика на операциите на охранителна и
гранична полиция. Бюлетин „Полиция”, бр. 25/2009, с. 14-28. София, 2009:
Академия на МВР. 15 стр. ISSN 1312 - 6679.
В статията са анализирани условията за събиране и анализ на информация
за обстановката, планирането, организирането, провеждането и приключване на
операции на охранителна и гранична полиция. Анализът е извършен въз основа
на данните получени от анкетирането на служители на охранителна полиция и
служители на гранична полиция, които са ръководили операции през 2007 г.
Общият брой изследвани операции е 856, от които 611 на охранителна полиция
и 245 на гранична полиция. На базата на сравнението между основните
параметри на операциите и направените изводи се формулират препоръки за
прилагане на целесъобразни варианти за действие.
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13. Сепаратисткият тероризъм в Европейския съюз. Сп. Военен журнал,
бр. 3/2009. София, 2009: Министерство на отбраната, с. 103-111. 9 стр. ISSN
2534-8388
Статията разглежда заплахите произтичащи от сепаратисткия тероризъм
в ЕС, които могат да се определят като едни от най-сериозните по отношение на
сигурността. Дефинирани за отличителните черти с организациите формирани
на идеологическа основа (леви и десни).
14. Характеристика на операциите на специализираните тактически звена.
Сп. Военен журнал, бр. 3/2008. София, 2008: Министерство на отбраната, с. 104111. 8 стр. ISSN 2534-8388.
Статията представя анализ и дефиниране на основните характеристики на
операциите на СТЗБД. Анализът е базиран на данни за тези операции, събрани
чрез анкетиране на техните ръководители през 2005 и 2007.
Изследвани 351 операции, проведени през 2005 г. и 312 операции,
проведени през 2007 г. Анализът на данните от изследването потвърждава
хипотезата за основната характеристика на операциите на специализираните
тактически звена – високата степен на риск. Тази висока степен се обуславя от
натрупването на много заплахи, от които произтича както тактически, така и
инцидентен риск.
15. Статия. Бойни действия на 16-та погранична дружина през Първата
световна война. (под печат в списание „История“ 2020). 10 стр. ISSN 1314–8524
(Online); ISSN 0861–3710 (Print).
Статията е ретроспекция на бойния път на 16-та погранична дружина,
която започва войната на Добруджанския фронт, през 1916-17 г. води бойни
действия в Румъния, а през 1918 г. на Македонския фронт и за две години, в
походи и боеве дружината изминава над 2000 км. Статията е уникално
изследване, първо по рода си на граничното формирование с толкова дълъг боен
път, придобило уникален боен опит.
В статията е изведено значението на способността за адаптация към
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условията на обстановката във военните операции и е аргументирано с
приложените исторически примери.
16. Статия. Необходимост от нови специалности в професионалното
образование и обучение, свързани с киберсигурността (предадено за
публикуване в списание „Професионално обучение“ 2020). 6 стр. ISSN 1314–
8567 (Online); ISSN 1314–555X (Print)
Статията разглежда нарасналата дигитализация, която прави обществото
уязвимо за кибератаки. За да се намали тази уязвимост се предлага вариант за
подготовката на специалисти в тази насока.
Учебни пособия, съгласно Допълнителни факултетни изисквания за
академичната длъжност “доцент”, приети с решение на ФС на ФИСН с
протокол № 134 от22.04.2019 г.
17. Станчев, И. Високорискови полицейски операции. София, 2013:
Военно издателство. 174 стр. ISBN 978-954-509-505-4
Пособието разглежда един от сложните проблеми, с които полицията и
другите законоприлагащи институции трябва да се справя в хода на дейността
по защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и
противодействие на престъпността – високорисковите ситуации причинени от
барикадиране, вземане на заложници или отвличане. На основата на предишни
изследвания и разработки в областта на специалната тактика, се предлага
варианти за реагиране на силите, ангажирани в такива инциденти. Предлагат се
варианти за обединяване усилията на разнородни по своите възможностите
формирования за постигане на основната цел на специалната полицейска
тактика – спасяването на човешки живот.
Разгледани са

характеристиката и основите на високорисковите

ситуации, свързани с барикадиране, вземане на заложници и отвлечени.
Направена е топографска и тактическа характеристика на местата, където
най-често възникват високорискови ситуации – населени места, сгради и
транспортни средства.
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Разгледани са варианти за изпълнение по етапи на разглежданите
операции - изолиране на района на инцидента.

ПРИНОСИ:
В своят самооценка кандидатът представя приноси , които по моя
преценка са прекалено детайлизирани. Същите би могло да се окрупнят и
обобщят по своята значимост както следва:
Основни научни приноси:
1) Допълнена и доразвита е теорията по противодействие на тероризма
като са разкрити същността, съдържанието, класификацията и са положени
концептуалните основи

на контратерористичните рейдови и специалните

полицейски операции.
2) Допълнена и доразвита е теорията на командването и управлението
чрез изследване и разкриване съдържанието на понятията тактическо мислене,
опасна зона, зона на отговорност, пресечна точка и дефиниране на фазите
планиране, организиране и контролиране на високорисковите операции на
формированията и структурите на МВР.
3) Разкрити са влияещите фактори и е предложен теоретичен модел на
средата в рейдовите контратерористични операции и са формулирани базови
стратегии за борба с тероризма.
4) Изграден е теоретичен модел на системата на специалната тактика, в
който са включени организационна структура за действие във високорискови
операции, построение на силите и средствата, процедури, техники, тактически
действия, способи, операции.
5) Разкрити са основните фактори на педагогическата система, които
оказват влияние върху ефективността на обучението за действие при
високорискови операции.
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Основни научно-приложни приноси:
1) Формулиран е вариант за стратегическо планиране на борбата с
тероризма, като основа за развитие на теорията и

практиката

на

контратерористичните рейдове.
2) Предложени

командно-управленски

технологии

за

използване

високорисковите операции на формированията и структурите на МВР.
3) На основата на анализ структурата и тактическите възможности на
контратерористични формирования, са формулирани характерните черти и
изисквания

на

силите

за

специални

операции,

които

осъществяват

контратерористични рейдове.
4) Изведени и предложени са модели за подготовка и провеждане на
контратерористични рейдови операции.
Практико-приложни приноси.
1) Положени са основите на методиката за обучение за действие при
високорискови операции, включваща специфични принципи,
2) Установени са основни параметри на изследваните операции: място и
време,

където

се

продължителността

провеждат;
на

активните

броят

на

тактически

участващите
действия;

служители;
използваните

тактически и други способи.
3) Определени са специфичните черти на операциите на криминална,
охранителна, гранична полиция, борба с организираната престъпност, от
тактическа гледна точка.
4) Установена е зависимостта на ефективността на високорисковите
полицейски операции от количеството и качеството на данните за обстановката,
използваните тактически способи.
4. Критични забележки и препоръки.
Няма съществени слабости в предложените материали по конкурса. Бих
препоръчал на кандидата в бъдещата си научна и изследователска дейност да
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отдели място и на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие
между формированията и структурите

в системата за сигурност при

противодействие на тероризма.
5. Оценка на личния принос на кандидата.
Текстовете по научните публикации са личен принос на кандидата.
6. Лични впечатления.
Познавам

кандидата

добре и при моето образование, развитие в

академичната сфера и в моята изследователска дейност съм се опирал на част от
теоретичните постановки в неговите трудове.
В качеството ми на заместник председател на секция „Сигурност и
отбрана“ на Съюза на учените в България познавам доц. Станчев като един от
активните и авторитетни членове на секцията.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Документите и материалите, представени от доц.д-р
Иван Димитров Станчев отговарят на всички изисквания на Закона за
развитие

на

академичния

състав

в Република

България

(ЗРАСРБ),

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий
Хилендарски“. Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни
трудове, публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС
„доктор”. В работите му

има оригинални научни, научно-приложни и

приложни приноси, които са получили признание, като представителна част
от тях са публикувани в списания и научни сборници. Теоретичните му
разработки

имат

практическа приложимост, като част от тях са пряко

ориентирани към изследователската, преподавателската и учебната дейности.
Научната и преподавателската квалификация на доц. д-р Иван Димитров
Станчев

е безспорна и не може да се постави под съмнение. Кандидатът в

конкурса изпълнява съответните национални изисквания за заемане

на

академичната длъжност „доцент“. Нямам съмнение за плагиатство в научните
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публикации. 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, намирам за основателно да дам своята
положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да изготви докладпредложение до Факултетния съвет на Факултет по икономически и социални
науки към Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" за избор на доц. др

Иван Димитров Станчев за академичната длъжност „доцент” в ПУ „П.

Хилендарски“

по

професионално

направление

9.1.

„Национална

сигурност”(миграция, граничен контрол, антитероризъм) за нуждите на катедра
„Политически науки и национална сигурност“

Дата …….2020

полк. доц. д-р ...................... ПЕТЪР МАРИНОВ
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