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на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент“ на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ по област на виеше образование 9. Сигурност и отбрана;
професионално направление 9.1. Национална сигурност (Миграция, граничен
контрол и антитероризъм), с единствен кандидат - д-р Иван Димитров
Станчев, асистент в катедра „Политически науки и национална сигурност“ на
Факултет по икономически и социални науки (ФИСН).
1. Общо представяне на процедурата и кандидата.
Настоящото становище е изготвено въз основа на заповед на Ректор на
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – № Р33-4133 от 25.08.2020
г, съгласно която съм избран за член на научното жури.
Кандидатът е изпълнил и допълнителните факултетни изисквания за
академичната длъжност „доцент“ приети с решение на ФС на ФИСН с
Протокол № 134/22.04.2019г.
Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на
по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Научна продукция на кандидата
отговаря напълно на изискванията на оценъчна система на показателите за
заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 9.1.
Национална сигурност. Процедурата по конкурса е спазена.
От автобиографията приложена в документацията по конкурса, е
видно, че кандидатът притежава ОНС магистър по специалност „Команднощабна, оперативно-тактическа“ (Военна академия „Г. С. Раковски“),
магистър, „Инжинер двигатели с вътрешно горене“ - гражданска
специалност и „Гранични войски“ - военна специалност (ВНВУ „В.
Левски“), както и образователната научна степен „доктор” след успешна
защита през 2002 г. на дисертационен труд на тема “Организация и тактика
за задържане на въоръжени извършители на престъпления” във Висш
институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност
/Академия на МВР/.
В периода от 1994 до 2011г. заема последователно академичните
длъжности: асистент, преподавател, старши преподавател, главен асистент и
доцент в Академия на МВР.
Видно от документацията по конкурса, е че кандидатът има висока
аудиторна и извън-аудиторна заетост по дисциплините:
1

- Гражданско-полицейски отношения при високорискови
операции
- Гранична сигурност
- Миграция и миграционни процеси
- Тероризъм и антитероризъм
Интензивната педагогическа практика на д-р Станчев се допълва и от
изготвянето на учебни програми, тематични планове, както и участието му в
катедрени съвети, което е доказателство за неговите педагогически умения.
Д-р Иван Станчев за участие в конкурса е представил 17 научни
публикации, както следва:
- 2 монографичен труд;
- 1 учебно пособие
- 2 научни студии;
- 7 статии;
- 5 научен доклад
Публикациите на д-р Станчев са свързани с научната област на
конкурса и са издадени след получаването на образователната и научна
степен „доктор” през 2002 г.
2.

Обща характеристика на дейността на кандидата

Научният апарат показва добри познания на автора относно
изследвания проблем, а именно:
• Операции в отговор на терористични действия;
• Специални полицейски тактики;
• Високорискови полицейски операции;
• Обучение за действие във високорискови ситуации;
• Операции на охранителна и гранична полиция.
Монографиите имат и документална основа с адекватно цитирани под
линия източници.
Кандидатът се е запознал с голям брой изследвания в областта на
монографичните трудове, което ми дава основание да твърдя, че същият е
наясно с тежестта и значението на изследваната проблематика и правилно
интерпретира литературния материал.
Целите на монографичните трудове са постигнати като е изведено,
обобщено и систематизирано наличното познание във връзка с изследваната
материя.
Приемам научно и научно-приложните приноси, към които авторът
има претенции, а именно:
- положени са концептуалните основи на контратерористичните
рейдови операции;
- разкрита и оценена е същността и съдържанието на
контратерористичните рейдови операции;
- синтезирани са условията за успех на контратерористичните
рейдове;
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- изграден е теоретичен модел на средата в рейдовите
контратерористични операции;
- теоретично са разгледани същността, характерните черти и
елементите на високорисковите ситуации;
- разкрити и диференцирани факторите на външната и вътрешната
среда, влияещи върху подготовката и провеждането на
високорисковите операции;
- определени са понятията командване и управление при
високорискови операции, съдържанието на фазите планиране,
организиране и контролиране и са предложени командно управленски технологии за използване в операциите;
- установени са основни параметри на изследваните операции: място
и време, където се провеждат;
- анализирани и оценени са условията за събиране и анализ на
информация за обстановката, планирането, организирането,
провеждането и приключване на операции на охранителна и
гранична полиция, направената тактическа характеристика на
операциите на охранителна и гранична полиция;
Използваната методология в монографичните изследвания отговарят на
заявените претенции за научно дирене и спомага за решаването на
поставените задачи.
Оценявам положително научно-публицистична дейност на кандидата.
Литературната осведоменост в приложените публикации може да бъде
приета. Приемам без съмнения, че публикациите са лично дело на кандидата.
Анализът на представените ми за становище научни трудове на д-р
Иван Станчев, ми дава основание да считам, че той притежава научни
познания и изследователски способности.
Предоставените трудове на кандидата имат значителен принос към
обогатяването на теоретичните схващания в областта на сигурността и
вътрешния ред в страната.
Постигнатите резултати в научноизследователската и научноприложната дейност утвърждават д-р Иван Станчев като научен работник с
определена индивидуалност и собствен стил на работа.
3.

Критични забележки и препоръки

Нямам особени забележки към научната продукция на кандидата.
Намирам, че тя отговаря на изискванията за заемане на академичната
длъжност в теоретично и методологическо отношение.

3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основание на посочените по-горе в становището констатации и
изводи приемам, че представените за оценка трудове на кандидата
съответстват на тематиката на обявения конкурс за академична длъжност
„доцент” по професионално направление 9.1. Национална сигурност.
Считам, че кандидатът отговаря на изискванията на Закона за развитие
на академичния състав и Правилника за неговото прилагане.
Предвид на гореизложеното давам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на
участника в конкурса и предлагам на научното жури Иван Димитров
Станчев да бъде избран за "ДОЦЕНТ" в област на висше образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална
сигурност (Миграция, граничен контрол и антитероризъм) в катедра
„Политически науки и национална сигурност“ при Факултет по
икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“.

13.10.2020 г.
гр. София

Изготвил становището:
/проф. д-р Илин Савов/
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