ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”
ФИЛИАЛ „ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТ”

СТАНОВИЩЕ
от полк. доцент д-р Боти Видолов Видолов
директор на филиал „Информация и сигурност” на ВА „Г. С.Раковски”
на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична
длъжност „доцент” в област на висшето образование 9. „Сигурност и
отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, по
научната специалност „Организация и управление извън сферата на
материалното производство (национална сигурност)”, по учебни дисциплини
„Гранични проверки и контрол на документи за самоличност”, „Технически
средства за граничен контрол и автоматизирани информационни системи” и
„Основи на контрола на държавната граница”, обявен със Заповед на ректора
на академия на МВР №4581з-389/20.04.2018г. и публикуван в Държавен
вестник брой 36 от 27.04.2018г.
на кандидата: гл. ас. доктор Иван Стоянов Лолев, главен асистент в
катедра „Сигурност и граничен контрол” при факултет „Полиция” на
Академията на МВР
1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за оценка
от рецензента.
В обявения конкурс за “доцент” гл. ас. доктор Иван Стоянов Лолев
участва с обща научна продукция от 8 заглавия с 446 страници, като 7 (седем)
са на български и 1 (един) на английски език. На всички той е самостоятелен
автор.
Представените за рецензиране научни трудове са както следва:
монография - 1 бр.- „Управление на европейските граници”, обем 377
стр.;
доклади в национални конференции с международно участие - 7 бр;
Няма научни трудове, които не приемам за рецензиране.
2. Обща

характеристика
на
научноизследователската,
научноприложната и педагогическата дейност на кандидата.
Анализът на приетите за рецензиране трудове показва, че кандидатът е
работил и продължава да работи по редица възлови проблеми, свързани с
изследването на основни теми, включващи няколко различни направления в
областта на заплахите за националната сигурност и контрола на границите.
Множество от публикациите и практическата му професионална работа
включват изучаване и популяризиране на последните новости в правната
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регламентация на контрола на границите, изследване на актуалните моменти
относно контрола на европейските граници, за което е проведена разнообразна
изследователска дейност относно: понятийния апарат (труд №№ 1 и 7);
изграждането на модел за интегрирано управление на европейските граници
(труд №№ 1, 2, 3, и 4); идентифициране на рисковете и заплахите за
националната и европейската сигурност (труд №№ 4, 6, 7, и 10); архитектура
за съвместен контрол на европейските граници в единен модел за управление
– Фронтекс (труд №№ 1, 4, и 8).
Постигнатите
резултати
в
научноизследователската
и
научноприложната дейност утвърждават кандидата, като научен работник с
определена индивидуалност и собствен стил в работата. Изследванията, които
гл. ас. доктор Иван Стоянов Лолев прави са свързани предимно с влиянието на
нелегалните миграционни потоци върху сигурността в Европа (труд №№ 1, 2,
6, 7 и 10); необходимостта от подобряване работата на Гранична полиция в
съвместния контрол на границите (труд №№ 1, 2 и 3); направленията в
работата и задачите на органите за граничен контрол (труд №№ 3 и 8); насоки
за прецизиране правната регламентация на контрола по границите (труд №№7
и 8); ефективност и ефикасност на системата за граничен контрол в Шенген
(труд №№ 2 и 3); подобряване на контрола на лицата с право на свободно
движение (труд №№ 1, 2, 3 и 8); изучаване на чуждестранен опит (труд №1).
Постигнатите научни и научно-приложни резултати определят гл. ас.
доктор Иван Стоянов Лолев, като търсещ изследовател и утвърден педагог. За
такава оценка спомага и факта, че той е с многогодишен стаж като служител в
системата за граничен контрол, както и преподавател по разглежданите
тематики в Академия на МВР. През това време той разработва и през 2016 г.
успешно
защитава
дисертационен
труд
на
тема:
„Гранична
контролно-пропускателна дейност в Република България”, с което получава
образователната и научна степен „доктор”. Изследванията направени в този
труд и постигнатите научни резултати имат определено значение за теорията и
практиката по проблемите на граничната контролно-пропускателна дейност.
3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.

Непрекъснатото усъвършенстване на теоретическата и педагогическата
подготовка позволяват гл. ас. доктор Иван Стоянов Лолев, да усвои
майсторството на ръководителя на практически упражнения и на лектора. Той
води занятия в дисциплините „Гранични проверки и контрол на документи за
самоличност”, „Технически средства за граничен контрол и автоматизирани
информационни системи”, „Основи на контрола на държавната граница”,
„Шенгенско законодателство, граничен контрол и компенсиращи мерки”,
„Наблюдение и контрол на държавната граница”, „Контрол на европейските
граници”, „Кооперативна система за управление”, „Охрана и контрол на
европейските граници” и „Геополитика и геостратегия”, разработва и активно
участва в разработването като съавтор на основните курсове от лекции и
учебни пособия. По този начин той се изгражда като много добър
преподавател - методист по преподаваните от него дисциплини.
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Много добрата специална и методическа подготовка и натрупаният опит
в учебно-възпитателния процес, позволяват гл. ас. доктор Иван Стоянов Лолев
да участва активно в разработването на учебния фонд на катедрата и
факултета.
Гл. ас. доктор Иван Стоянов Лолев активно участва с доклади на
научните конференции, провеждани в Академията на МВР, в другите висши
учебни заведения и форумите по сигурността на страната.
4. Основни научни резултати и приноси.

4.1. Формулиране от гледна точка на проведеното изследване на
международното, европейското и националното законодателство на
специфичния понятиен апарат за граничната контролно-пропускателна
дейност (трудове №№ 1, 2, 3, 4, 7 и 8).
4.2. Теоретично обосноваване на концепцията за гранична сигурност и
изграждането на модела за интегрирано управление на европейските
граници(трудове №№ 1, 2, 3 и 4).
4.3. Разкриване на взаимообвързаността между европейското
законодателство регламентиращо контрола на границите и необходимата
адаптация на националното такова в еволюцията на парадигмата за сигурност
(трудове №№ 1, 2, 3 и 8).
4.4. Анализиране, систематизиране и дефиниране на заплахите за
националната сигурност, произтичащи от идентификацията на бежанския с
икономическия мигрантски поток (трудове №№ 2, 6, 7 и 10).
4.5. Оригинално прилагане на практико-приложни продукти за
идентифициране на глобалните заплахи за европейската и националната
сигурност (трудове №№ 4, 6, 7 и 10).
4.6. Разработена е приложима схема на интегрирано управление на
границите в условията на променената среда за сигурност – многополюсен
модел на политическите взаимоотношения (трудове №№ 1, 4 и 8).
4.7. Теоретично обосноваване по нов начин на отделни направления в
практиката на правната регламентация, организационното изграждане и
тактическите способи за съвместен граничен контрол на ГКПП на държави
членки и трети страни (трудове № 2, 3 и 8).
5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката.

Постигнатите резултати в трудовете на гл. ас. доктор Иван Стоянов
Лолев са по-нататъшно изследване и разработване на въпроси и проблеми от
теорията на сигурността на страната и граничния контрол. Те с успех се
ползват и в учебния процес на Академия на МВР при обучението по
специалност „Гранична полиция”. Негови теоретични изследвания са
внедрени в практиката на структурите на АМВР. Трудовете на гл. ас. доктор
Иван Стоянов Лолев и преди всичко научните и научно-приложните приноси
в тях са по-нататъшно развитие на теорията и практиката. Те показват, че
същият работи в актуални области на граничния контрол. Неговите анализи и
изследвания са както по правната регламентация, така и в проблемите на
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практическата реализация на организационното и тактическото
осъществяване на граничния контрол. Нямам съвместни публикации с
кандидата. Авторовите публикации са цитирани в монографични,
дисертационни трудове и в дипломни работи.
6. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата.

Постигнатите резултати в научната продукция на гл. ас. доктор Иван
Стоянов Лолев са лично дело на кандидата. От представените трудове (8 бр.)
самостоятелни разработки са 8 бр. В своите разработки е доказан автор по
проблемите на придобиване на нови знания за повишаване на ефективността в
граничния контрол. Това показва, че гл. ас. доктор Иван Стоянов Лолев е
натрупал опит в научноизследователската работа и може с успех да провежда
изследвания и да разработва проблеми свързани с процеса на реализирането
на граничния контрол, както и да въвежда някои нови елементи и да адаптира
част от класическите способи за контрола на държавните граници, към
специфичните особености на сигурността в съвременни условия.
7. Критични бележки за рецензираните трудове.

7.1. Изследванията в някои научни публикации не са завършени, което
открива възможност за бъдещи научни разработки и по-задълбочено
теоретично осмисляне на проблемните въпроси. (трудове №№ 2, 6, 7, 8 и 10)
7.2. Не са подробно изследвани и разработени въпросите за връзките
между европейското и националното законодателство при систематичния
контрол на лицата с право на свободно движение. (трудове №№ 2, 3 и 8).
7.3. Спецификата на обявения конкурс и научната област, в която работи
кандидата налагат разширяването и задълбочаването на сътрудничеството с
партниращите структури и интегрирано обучение на кадри за граничен
контрол, което налага по-нататъшно продължаване на изследванията относно
интегрираното управление на граничния контрол. (трудове №№ 2, 4, 7, 8 и 10)
Посочените критични бележки по никакъв начин не намаляват и не
отричат посочените от мен в т. 4 приноси.
8. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът

смята, че следва да вземе отношение.
Имам и лични впечатления от кандидата. Познавам го като специалист с
висока обща култура и професионална подготовка, за който работата по
изследване на съвременните проблеми на контрола на държавните граници е в
основата на цялата му дейност. Проявява подчертан интерес и големи
възможности за научноизследователска и педагогическа дейност. Много е
дисциплиниран, организиран, трудолюбив и производителен в работата си.
Непрекъснато работи за повишаване на квалификацията си. Има силно
развито чувство за колективизъм и отговорност. Създал си е голям авторитет
сред обучаемите и колегите си във факултета.
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9. Заключение.

Като
имам
предвид
дългогодишната
плодотворна
научноизследователска дейност на кандидата, неоспоримите му лични
качества като научен работник, разработил значителен по обем и съдържание
учебен фонд по предметната област на обявения конкурс и преди всичко
постигнатите значими резултати в научните трудове и тяхното съответствие с
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република
България и Правилника за неговото прилагане, предлагам на уважаемото
научно жури по конкурса гл. ас. доктор Иван Стоянов Лолев да бъде избран и
да заеме академичната длъжност „доцент” в катедра „Сигурност и граничен
контрол” на факултет „Полиция” област на висшето образование 9.
„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална
сигурност” по научна специалност „Организация и управление извън сферата
на материалното производство (национална сигурност)“.
10. Оценка на кандидатите.

Давам своята ПОЛОЖИТЕЛЕНА оценка за присъждане на гл. ас.
доктор Иван Стоянов Лолев академична длъжност „доцент” в катедра
„Сигурност и граничен контрол” на факултет „Полиция” област на висшето
образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1.
„Национална сигурност” по научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“ по
учебни дисциплини „Гранични проверки и контрол на документи за
самоличност”, „Технически средства за граничен контрол и автоматизирани
информационни системи” и „Основи на контрола на държавната граница”.
07.08.2018 г.
София

Рецензент:
доцент доктор Боти Видолов
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