СТАНОВИЩЕ
от
доц. д-р Боти Видолов Видолов доцент във Военна академия „Г. С.
Раковски“
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)
1. Общо представяне на процедурата и кандидата.
В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 57/26.06.2020
г. и в интернет-страница на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
за нуждите на катедра „Политически науки и национална сигурност“, към
Факултета по икономически и социални науки, като кандидат участва д-р
Иван Димитров Станчев от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Представеният от д-р Станчев комплект материали на хартиен носител
е прецизно изготвен и е в съответствие с Правилника за развитие на
академичния състав на ПУ.
Кандидатът е приложил общо 17 научни труда. Приемат се за
рецензиране 17 научни труда (извън дисертацията и се отчитат при крайната
оценка). Разпределението на научните трудове по съответни рубрики, в
страната и чужбина, е както следва: 17 в страната, няма публикации в
чужбина.
Д-р Станчев е магистър по специалност „Командно-щабна, оперативнотактическа“ (Военна академия „Г. С. Раковски“), магистър, „Инжинер
двигатели с вътрешно горене“ - гражданска специалност и „Гранични
войски“ - военна специалност (ВНВУ „В. Левски“). Също така е доктор по
“Организация и управление извън сферата на материалното производства
(сигурност и обществен ред)” след защита на дисертация на тема
“Организация и тактика за задържане на въоръжени извършители на
престъпления”.
От 18.01.2020 г. досега кандидатът е асистент в катедра „Политически
науки и национална сигурност“. Провежда обучение на студенти от ПН
„Национална сигурност“ по дисциплините „Гражданско-полицейски
отношения при високорискови операции“ и „Гранична сигурност“ и научноизследователска работа в сферата на националната сигурност (високорискови
операции, антитероризъм, гранична сигурност). От предоставената
автобиография за трудов стаж е видно, че д-р Станчев има стаж на
академични длъжности „асистент“, „главен асистент“, „доцент“, с което той
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покрива националните и институционалните изисквания на ЗРАСРБ (Чл. 24,
ал. 1: т. 1 и 2а), ППЗРАСРБ (Чл. 53, ал. 1: т. 1 и 2а) и ПРАСПУ (Чл. 65, ал. 1:
т. 2 и 3а) за заемане на академичната длъжност „доцент“.
Участникът в конкурса притежава ценен практически опит на
длъжности като експерт по въпросите на националната сигурност. Владее
английски, гръцки и руски език. Членува в Съюза на учените.
Познавам Иван Станчев от публикациите и лично - като един от найкачествените специалисти и преподаватели. Не мога да не споделя своите
най-добри впечатления от желанието му за работа и енергията, които той
влага във всяко свое начинание. Смятам, че д-р Станчев е инициативен,
отговорен и перспективен учен, способен на екипна работа. Не мога да
пропусна и положителните отзиви на студентите за неговите качества и
отговорност.
2.
Обща характеристика на дейността на кандидата
Д-р Иван Станчев има осигурена преподавателска натовареност, която
отговаря на и надхвърля приетия годишен норматив в ПУ “Паисий
Хилендарски”. Аудиторната му заетост за учебната 2019/2020 година възлиза
на 160 часа лекции и други занятия (приравнени към упражнения).
Планираната аудиторна заетост за учебната 2020/2021 година е 330 часа
лекции и други занятия (приравнени към упражнения), с което се покрива
изискването на ПРАСПУ в Чл. 64, ал. 2.
Д-р Станчев осъществява активна работа със студенти. Той е
ръководил и довел до успешна защита двама докторанти.
Участвал е и е бил ръководител на национални и международни научни
и образователни проекти.
Д-р Станчев има множество публикации (монографии, доклади и
статии), цитиран е в национални и международни научни издания
Анализът на научните публикации дава основание да бъде направен
изводът, че научно-изследователската дейност на д-р Станчев се отличава с
подчертана практико-приложна стойност. Прави впечатление добрата
литературна осведоменост, аналитичното мислене и прецизното синтезиране.
Конкретно, по обявения конкурс са представени следните публикации:
2 самостоятелни монографии, 2 студии, 5 научни доклада, 7 научни статии и
едно учебно пособие.
Като цяло разработките са посветени на актуални и недостатъчно
изследвани научни направления, които са в областта на:
• Операции в отговор на терористични действия – [1], [6], [8], [10], [13];
• Специални полицейски тактики – [2] [7], [9], [14];
• Високорискови полицейски операции – [2], [3], [4], [17];
• Обучение за действие във високорискови ситуации – [4], [7], [16];
• Операции на охранителна и гранична полиция – [2], [5], [11], [12],
[15].
Приемам така направеното разделение на научните и научноприложните приноси, но бих искал да откроя някои основни резултати и
приносни моменти в следните направления:
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Операции в отговор на терористични действия - положени са
концептуалните основи на контратерористичните рейдови операции,
разкрита е същността и съдържанието на контратерористичните рейдови
операции, направена е класификация на техните видове и форми,
синтезирани са условията за успех на контратерористичните рейдове,
изграден е теоретичен модел на средата в рейдовите контратерористични
операции;
• Специални полицейски тактики - направена е характеристика на
понятието специална полицейска тактика, разкрити са предмета, съставните
части и задачите, изграден е теоретичен модел на системата на специалната
тактика;
• Високорискови полицейски операции - теоретично са разгледани
същността, характерните черти и елементите на високорисковите ситуации,
при което са разкрити и диференцирани факторите на външната и
вътрешната среда, влияещи върху подготовката и провеждането на
високорисковите операции, изследвани 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, изследвани са
понятията тактическо мислене, опасна зона, зона на отговорност, пресечна
точка като основа за изпълнението на задачи във високорискови ситуации.
• Обучение за действие във високорискови ситуации - теоретично са
разгледани високорисковите операции на полицейските наряди, за задържане
на въоръжени извършители на престъпления, операциите за противодействие
на тероризма, възстановяване на обществения ред при безредици,
особеностите в подготовката и провеждането на тези операции, установени
са основни параметри на изследваните операции: място и време, където се
провеждат; броят на участващите служители; продължителността на
активните тактически действия; използваните тактически и други способи,
положени са основите на методиката за обучение за действие при
високорискови операции, включваща специфични принципи;
• Операции на охранителна и гранична полиция (вкл. погранична
стража и гранични войски) – разкрити са предпоставките за успех в
операциите на граничните формирования: детайлни разузнавателни данни,
скритост на подготовката на операциите, изненада, висока психологическа и
физическа издръжливост на личния състав, използване на високоманеврена
бойна техника, подкрепа на местното население, широко използване на
инженерно-техническото оборудване в базите и на бойни позиции,
използване на далекобойни огневи средства, анализирани 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.
Общото заключение е, че научната продукция на кандидата отговаря,
дори надхвърля количествените показатели на националните критерии и
•
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факултетските изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“.
Признание за качеството на постигнатите научно-приложни резултати
от кандидата е нивото на тяхната цитируемост. Общият брой на забелязаните
цитирания на научните трудове е 14. В наукометрично отношение те
надвишават минималния праг, определен от ППЗРАСРБ.
Редно е да бъде отбелязано също, че кандидатът умее да балансира
между
преподавателската,
научноизследователската
работа
и
административно натоварване.
3.
Критични забележки и препоръки
Нямам принципни и формални критични забележки към научните
трудове и преподавателската дейност на д-р Станчев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Документите и материалите, представени от 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“ и
заемане на академичната длъжност „главен асистент“. В работите на
кандидата има оригинални научни и приложни приноси, които са получили
нужното признание като представителна част от тях са публикувани в
списания и научни сборници, издадени от утвърдени академични
издателства. Теоретичните му разработки имат практическа приложимост,
като част от тях са пряко ориентирани и към учебната работа. Научната и
преподавателската квалификация на д-р Станчев е несъмнена.
Постигнатите от д-р Иван Станчев резултати в учебната и научноизследователската дейност, напълно съответстват на специфичните
изисквания на Факултета по икономически и социални науки, приети във
връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ.
След запознаване с представените в конкурса материали и научни
трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научноприложни и приложни приноси, намирам за основателно да дам своята
положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да изготви
доклад-предложение до Факултетния съвет на Факултета по икономически и
социални науки за избор на 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).
Септември, 2020 г.

Изготвил становището:
/доц. д-р Боти Видолов/
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