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от
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доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“
при Военна академия “Георги Стойков Раковски”
Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата
на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”
България, София, п.к. 1504,
Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82,
Тел.: +395 02 92 26670, Факс: +359 02 92 26544,
E-mail: iwanow_off@abv.bg

на научните трудове, представени на конкурса за заемане на академична длъжност
„доцент” от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство”, за преподаване по учебните дисциплини „Полицейско
право“, „Опазване на обществения ред” и „Контрол на общоопасните средства”, обявена със
заповед на Заповед на Ректора на АМВР № 4581з-134/07.02.2019 г. и обнародвана в Държавен
вестник брой 21/12.03.2019 г.
на кандидата: доктор Милорад Руменов Йорданов, старши преподавател в катедра
„Опазване на обществения ред” към факултет „Полиция” на Академия на МВР.
Основание за изготвяне на становището:
Заповед на Ректора на Академия на МВР № 4581з-469/23.05.2019 г.

София, 2019 г.
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1. Обща характеристика на научноизследователската, научноприложната и педагогическата дейност на кандидата
Единственият кандидат в конкурса доктор Милорад Руменов Йорданов е
предложил за становище (по Списък на научните трудове) 13 (тринадесет)
труда с общ обем от 720 страници, от които един хабилитационен труд –
публикувана монография (на английски език) в съответната научна област, един
хабилитационен труд в съавторство в съответната научна област, един
учебник в съавторство, публикувана книга на база на защитен дисертационен
труд, една студия, 8 (осем) статии и доклади, публикувани в научни списания и
сборници. Три статии от тях са на английски език. Цитирания 16
(шестнадесет) на брой в национални издания.
От тях за становище се приемат 13 броя от предоставения списък на
научните трудове на кандидата с номера [5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18], с
общ обем от 720 страници по класификация на научната продукция както
следва:
 монография (на английски език) - 1 брой - [6] с обем от 153 страници;
 монография - 1 брой - [7] с обем от 127 страници, в съавторство;
 учебник - 1 брой - [8] с обем от 50 страници, в съавторство;
 публикувана книга на база на защитен дисертационен труд - 1 брой [5] с обем от 233 страници;
 публикации - студии 1 брой - [9] с обем от 70 страници;
 публикации - статии на английски език с редколегия - 3 броя [11, 13 и
16] с обем от 29 страници;
 публикации - статии на български език в списания с редколегия - 4
броя [10, 12, 14, и 15] с обем от 50 страници;
 публикации - доклади 1 брой [17] с обем от 8 страници.
Трудовете на кандидата са на достъпен език и намират много добра
реализация, както сред експертите в областта, така и сред читателите не
специалисти. Ползват се в учебния процес от специализанти, студенти и
докторанти. В своята съвкупност научните разработки на доктор Милорад
Руменов Йорданов напълно отговарят на тематичната насоченост на обявения
конкурс и представят автора като сериозен изследовател в областта на полицейско
право, опазване на обществения ред и контрола на общоопасните средства.
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2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство
Към днешна дата не ми е известно да са постъпили сигнали относно
публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен или неанонимен характер.
Нямам данни представените научни трудове или части от тях да са
плагиатствани.
3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата
През 2007 г. доктор Милорад Руменов Йорданов завършва бакалавърска
степен в Академия на МВР, град София, Факултет „Полиция”, специалност
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. От 2011 г. е
дипломиран магистър по „Право“ от Югозападен университет „Неофит Рилски”
Благоевград, „Правно-исторически факултет“, а от 12.01.2012 г. е с придобита
юридическа правоспособност.
От 2014 г. до 2016 г. е зачислен в докторантура в Академия на МВР. Своята
образователна и научна степен „доктор“ защитава през 2016 г. на тема:
„Полицейска защита на пострадали от престъпления”.
От 2015 г. до 2017 г. се обучава в магистърска степен в CEPOL – Агенция на
Европейския съюз за обучение в сферата на правоприлагането, Будапеща,
Унгария, специалност „Полицейската дейност в Европа - „Policing in Europe”.
Преподавателската и научноизследователската кариера на доктор Милорад
Руменов Йорданов започва като асистент в катедра „Опазване на обществения
ред“, Факултет „Полиция” при Академия на МВР (от 2012 г. до 2016 г.).
През 2016 г. е избран за старши преподавател в катедра „Опазване на
обществения ред“, Факултет „Полиция” при Академия на МВР.
Ежегодно ръководи по 4-5 дипломанта, завършващи обучението си в
Академия на МВР, град София.
През последните 3 години (на база на представената официална справка от
Академия на МВР) средната му аудиторна заетост е над 600 часа на годишна база
и провежда занятия като лектор по дисциплините:
 Полицейско право;
 Опазване на обществения ред;
 Защита на правата на човека в мироопазващите мисии;
 Контрол върху дейността на полицията;
 Контрол на общоопасните средства.
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Доктор Милорад Руменов Йорданов е доказан експерт от практиката в
системата на МВР на Република България с над 9 годишен опит. Има множество
квалификационни обучения в страната и чужбина в сферата на вътрешната
сигурност.
4. Основни научни резултати и приноси
Основните научни резултати и приноси на доктор Милорад Руменов
Йорданов могат да се определят като научни, научно-приложни и приложни.
Като научни приноси могат да се определят:
 Предложено
е
упражняване
на
строг
контрол
върху
законосъобразността на задържането тъй като това е строга мярка и е
необходимо да бъдат предоставени силни гаранции за защита правата
на човека. Във всички ситуации свързани със задържане на лица,
полицейските служители следва да вземат предвид обстоятелства като
възрастта на задържания, неговото здравословно състояние,
евентуални увреждания и други лични обстоятелства имащи значение
при задържането [6].
 Дейността на полицейските органи се разглежда във функционален
аспект като част от дейността на изпълнителната власт по защита на
основните права и свободи на гражданите, пострадали от домашно
насилие. По своята същност, разработката представлява първи опит за
подробен анализ на защитата на пострадалите от домашно насилие
през призмата на правоохранителната дейност [7].
 Предложено е ново понятие за пострадал от престъпление в контекста
на полицейската защита на гражданите и за нуждите на МВР [5].
 Предложени са определения на родовите особености на всяко
понятие, като същевременно се показва тясната взаимовръзка
помежду им [12 и 16].
 Разработени са правата на пострадалите от престъпления като
проявление на правата на човека. На тази основа е анализирана
защитата на правата на пострадалите от престъпления, от страна на
полицейските органи [14 и 15].
 Разработени са ефективни мерки за борба с тероризма и защитата на
правата на човека, които трябва да се преследват заедно като част от

4/7

Становище от полковник доцент д-р инж. Галин ИВАНОВ

задължението на държавите да защитават лицата в рамките на тяхната
юрисдикция [13].
Като научно-приложни приноси могат да се определят:
 Разработени са гаранции за намаляване на риска от незаконно
задържане [6].
 Разработен е теоретичен модел, като е предложено ново определение
на понятието „домашно насилие“. Разгледани са най-често срещаните
групи обект на домашно насилие – жените и децата, като в дълбочина
се анализира влиянието на актовете на домашно насилие върху
психичното състояние на индивидите, изпълнението на социалните
роли и адекватното им включване в обществения живот [7 и 13].
 Предложени са мерки за подобряване на eфeктивнoсттa и
eфикaснoсттa нa прoцeсa по прилагане на правомощието
разпореждане, кaктo и са извeдени прeдлoжeния зa пoвишaвaнe нa
кaчeствoтo нa полицейската дeйнoст, свързaна с недопускане
превишаване пределите и изготвяне на необходимата документация
при прилагането му [9].
 Предложен е модел, който се разглежда като полезен инструмент за
стратегическо, оперативно и тактическо планиране, координиране и
антитерористични мерки за сигурност преди, по време и след
спортното събитие. Предложено е полицейските служители да бъдат
обучавани по общ стандарт на ЕС в областта на спортната сигурност
[11].
 Предложен е модел за защита на правата на пострадалите в рамките на
характеристиките на правата на човека [14 и 15].
Като приложни приноси могат да се определят:
 Поставен е акцент на въздействието на европейското право и
практиката на ЕСПЧ върху българското законодателство и работата
на полицейските органи, като са анализирани и систематизирани
редица въпроси, имащи отношение към законодателството и
организацията на полицейската дейност. Направени са конкретни и
обосновани научни изводи, имащи практически характер. Научният
труд е необходим за пълноценното обучение на курсантите и
специализантите в Академията на МВР, както и може да бъде
използван в обучението по месторабота в структурите на МВР [6].
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 Предложен е организационен модел, който позволява да бъде
усъвършенствана дейността на държавните органи при работата с
пострадали от домашно насилие. В тази връзка съществено значение
има специализираното обучение на професионалистите, работещи с
пострадалите от домашно насилие, както и организиране и предлагане
на конкретна помощ на жертвите. [7].
5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката
Посочените по-горе приноси са отразени в рецензираните публикации на
доктор Милорад Руменов Йорданов и се прилагат в учебния процес на Академия
на МВР. Същите спомагат за развитие на теорията и практиката в професионално
направление 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и
управление извън сферата на материалното производство”.
6. Критични бележки относно представените за становище
публикации
Представените за становище публикации са самостоятелни научни трудове
по актуални проблеми и с постигнатите научни и научно-приложни приноси
доказва способността на доктор Милорад Руменов Йорданов самостоятелно да
разработва въпроси, важни за системата за национална сигурност на страната.
Без да откривам някакви съществени слабости в цялостната конструкция от
предложените за становище научноизследователски трудове, си позволявам да
предложа на кандидата да развие представянето на своите научни разработки чрез
повече международни форуми и издания, както и да публикува своя основен
хабилитационен труд на български език, за да може същият да се използва от
обучаемите в Академия на МВР и университети в страната обучаващи студенти и
докторанти в професионално направление „Национална сигурност“.
7. Заключение
Нямам съвместни публикации с кандидата. Считам, че трудовете,
представени по конкурса са негово лично дело и успешно защитават изявените в
справката претенции за оригинални научни приноси.
Предоставената от кандидата в конкурса за академична длъжност „доцент“
доктор Милорад Руменов Йорданов документация и научна продукция напълно
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отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и
Правилника за неговото приложение.
8. Оценка на кандидатите
Оценявам положително постигнатите резултати и дейността на
единственият кандидат в конкурса доктор Милорад Руменов Йорданов, същият
отговаря на изискванията на чл. 2б от Закона за развитие на академичния състав в
Република България, минималните изисквани точки по групи показатели за
различните научни степени и академични длъжности в Област 9. Сигурност и
отбрана, Професионално направление 9.1. Национална сигурност от Правилника
за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България и
давам своята положителна оценка.
Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира кандидата,
доктор Милорад Руменов Йорданов и да предложи на Факултетния съвет на
факултет „Полиция” да бъде избран и да заеме академичната длъжност
„доцент” в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност
„Организация и управление извън сферата на материалното производство”, за
преподаване по учебните дисциплини: „Полицейско право“, „Опазване на
обществения ред” и „Контрол на общоопасните средства”, за нуждите на катедра
„Опазване на обществения ред” към факултет „Полиция” на Академия на МВР.

ЧЛЕН НА ЖУРИТО:
ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ.

ГАЛИН ИВАНОВ
26.06.2019 г.
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