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СТАНОВИЩЕ 

от 

проф. д-р Александър Маринов  

Пловдивски Университет „П. Хилендарски“ 

относно  конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ на Пловдивския 

университет „П. Хилендарски“  

Област на виеше образование 9. Сигурност и отбрана 

Професионално направление 9.1. Национална сигурност (Миграция, граничен контрол и 

антитероризъм) 

 

1. Общи данни за процедурата и кандидата. 

 

Със заповед № P33-4133 от 25.08.2020 г. на Ректора на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски" съм определен за член на научното жури на 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), обявен за нуждите на катедра „Политически науки и 

национална сигурност” при Факултета по икономически и социални науки. 

В конкурса, обявен в ДВ, бр. 57/26.06.2020 г. и в интернет-страницата на 

Пловдивския университет за нуждите на катедра „Политически науки и национална 

сигурност“ (Факултет по икономически и социални науки), единствен участник е д-р Иван 

Димитров Станчев. 

Д-р Станчев кандидатства с общо 17 научни труда. Приемам за рецензиране 

всичките 17 (монографии – 2; студии – 2; учебно пособие – 1; статии – 7; доклади на 

научни конференции – 5). От представените трудове всички са авторски. Представеният 

от д-р Станчев комплект материали отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и е  

съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ПУ. 

Кандидатът е асистент в катедра „Политически науки и национална сигурност“. 

Провежда обучение на студенти от специалност „Национална сигурност“ по 

дисциплините „Гражданско-полицейски отношения при високорискови операции“ и 
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„Гранична сигурност“ и научно-изследователска работа в сферата на националната 

сигурност (високорискови операции, антитероризъм, гранична сигурност). От 

предоставената автобиография и други справки личи, че д-р Станчев покрива 

националните и институционалните изисквания на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПРАСПУ за 

заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Участникът в конкурса притежава ценен академичев и практически опит на като 

преподавател и експерт по въпросите на националната сигурност. Владее английски, 

гръцки и руски език. Членува в Съюза на учените. 

 

2. Обща характеристика на преподавателската и публикационна дейност 

на кандидата 

 

Д-р Иван Станчев има преподавателска натовареност, надхвърляща утвърдения 

годишен норматив в ПУ. Планираната аудиторна заетост за учебната 2020/2021 година е 

330 часа лекции и други занятия (приравнени към упражнения), с което е покрито 

изискването на ПРАСПУ. Бил е ръководител на национални и международни научни и 

образователни проекти. 

Д-р Станчев има множество публикации (монографии, доклади и статии), цитиран 

е в национални и чуждестранни научни издания. Анализът на научните публикации 

показва, че научно-изследователската дейност на д-р Станчев се отличава с подчертана 

практико-приложна стойност. Прави впечатление доброто познаване на разнообразни 

научни и информационни източници, задълбочена аналитичност и ясен стил на 

изложението. 

Разработките, представени за участие в конкурса, обхвашат значими, актуални и в 

същото време недостатъчно изследвани научни и практически проблемни области: 

антитерористични и високорискови полицейски операции, специални полицейски 

тактики, обучение за действие във високорискови ситуации, операции на охранителна и 

гранична полиция. 

Сериозно достойнство на цялостната академична дейност на д-р Станчев е, че 

неговите задълбочени изследвания са допълнени от дългогодишни последователни 

усилия за прилагане  на научните резултати в практиката, вкл. чрез ползотворна 

преподавателска работа в редица области, свързани със защитата на вътрешната 

сигурност, обществения ред, охрана на границите и противодействие на тероризма. 

 

3. Основни приноси в научните разработки на кандидата  
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Приемам самооценката на д-р Станчев за научните и научно-приложните приноси 

в неговите публикации, но бих искал да откроя някои основни допълнителни приносни 

моменти с оглед на потребностите на академичната и управленската теория и практика. 

 На първо място висока  стойност има цялостното теоретично и приложно 

изясняване на природата и управлението на високорисковите полицейски операции 

(характерни особености на високорисковите ситуации; параметри на външната и 

вътрешната среда, подлежащи на анализ при подготовката и провеждането на 

високорисковите операции; специфика на отделните им фази; набор от командно - 

управленски технологии). 

Втора съществена според мен приносна област (с важно отражение върху 

качественото обучение на студентите в Пловдивския университет) обхваща изследванията 

и методическото изясняване на проблематиката на обучението за действие във 

високорискови ситуации. В частност, внимание заслужават разработките относно  

особеностите в подготовката и провеждането на операции като задържане на въоръжени 

извършители на престъпления, противодействие на тероризма, възстановяване на 

обществения ред при безредици и др. Освен обоснваването на използваните тактически и 

други способи, приносен характер имат редица идеи относно методиката за обучение за 

действие при високорискови операции. 

Поставените от мен акценти в никакъв случай не подценяват други георетични и 

приложни приноси на кандидате, например изследването на контратерористичните 

рейдови операции, обосноваването на изучаването и разработването на специалните 

полицейски тактики, особено предложения от д-р Станчев системен теоретичен модел на 

специалната тактика. Област, в която ясно се откроява предимствто на съчетаването на 

научен подход и практически опит, са разработките относно операциите на  гранична 

полиция (вкл. събиране и анализ на информация за обстановката, планиране, 

организиране, провеждане и приключване на операции). 

Общото заключение е, че приносната стойност на научната продукция на 

кандидата изцяло отговаря на количествените и качествените стандарти и изисквания за 

заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Признание за качеството на постигнатите научно-приложни резултати от 

кандидата е цитирането от други изследователи. 

 

4. Критични забележки и препоръки 
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Нямам съдържателни критични забележки към научните трудове и 

преподавателската дейност на д-р Иван Станчев. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Документите и материалите, представени от д-р Иван Димитров Станчев отговарят 

на изискванията 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“ и заемане на предходни 

академични длъжности. Продукцията на кандидата се отличава с оригинални научни и 

приложни приноси, които са получили нужното признание  - публикувани са в утвърдени 

академични списания, научни сборници и издателства. Голяма част от разработките имат 

практическа приложимост и са пряко ориентирани към учебната работа. Не буди 

съмнение нито личния авторски принос, нито цялостната научна и преподавателска 

квалификация на д-р Станчев. 

Посочените оценки и изводи ми дават пълно основание да дам положителна оценка 

на кандидата и да препоръчам на уважаемото научното жури да предложи на 

Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки да избере д-р 

Иван Димитров Станчев на академичната длъжност „доцент“ в ПУ „П. 

Хилендарски“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана; 

професионално направление 9.1. Национална сигурност (Миграция, граничен 

контрол и антитероризъм). 

 

02.10. 2020 г. Изготвил становището: 

(проф. д-р Александър Маринов) 


