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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

 Разрастването на корупцията е един от най-съществените деструктивни 

фактори, оказващи влияние върху обществено-икономическото развитие на 

всяка страна. Корупцията сериозно затруднява нормалното функциониране 

на всички обществени механизми, възпрепятства провеждането на социални 

реформи и модернизация на националните икономики, поражда недоверие 

към държавните институции от страна на обществото и правомерно се 

разглежда като една от заплахите за икономическата и националната 

сигурност на държавата в съвременни условия. Това предпоставя 

необходимостта от изследване на същността и съдържанието на корупцията и 

изработването и прилагането на мерки за противодействие в интерес на 

държавата и хората.  

 За България противодействието на корупцията е част от усилията за 

изграждане публичните институции на демокрацията и утвърждаване ролята 

на гражданското общество. Постигнатите резултати (или липсата на такива) в 

предотвратяването на корупционните практики се превръщат във важно 

мерило за успеха на прехода и за въвеждането на съвременни стандарти за 

прозрачност и демократичен контрол. Корупцията и необходимостта от 

противодействие на нейните прояви все повече се тълкуват като ключови 

критерии за утвърждаването на демократичните институции в управлението 

на обществото.  

 Като акцентира върху обстоятелството, че корупцията в системата на 

МВР е една от най-осезаемите за гражданите форми на корупция, която се 

отразява неблагоприятно както върху интересите на обществото, така и 

върху авторитета и доверието в държавните органи, докторантът застъпва 

идеята, че „една от най-опасните форми на корупция е обвързването на 

представители на държавни институции с интересите на организираната 

престъпност, което е сериозна заплаха и за националната сигурност. Поради 
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това е необходим мощен и ефективен комплекс от мерки, които да обхванат 

превенцията на този вид престъпност, нейното осуетяване и пресичане.”. 

 В този смисъл актуалността на представения дисертационен труд не 

подлежи на съмнение и е сполучливо обоснована в работата, тъй като 

анализът на корупционните прояви извършвани от служители на МВР, 

предполага да се изследват постиженията на модерното знание в тази сфера и 

на тази основа да се изгради и прилага система от действащи мерки, каквито 

са тестовете за интегритет, разработени на база анализираните тенденции в 

корупционната престъпност, осъществявана от служителите на МВР. 

 Значимостта на дисертационния труд се определя от обстоятелството, 

че въпреки наличието на многобройни публикации и разработки в 

специализираната литература, проблемът свързан с превенцията на 

корупционните практики в системата на МВР е сравнително нов, непълно 

разработен и изисква непрекъснато внимание и детайлен анализ на проявите 

на корупция, както и извеждане на препоръки за тяхното отстраняване, с 

оглед повишаване качеството на работа на служителите на „вътрешното” 

ведомство. 

 Заглавието на представения дисертационен труд „Съвременни подходи 

за предотвратяване на корупцията сред служителите на МВР ” съответства на 

съдържанието и се основава на постиженията и разработките на утвърдени 

български и чужди изследователи, като ги допълва с разработването на 

конкретно практико-приложното поле на темата, което към настоящия 

момент е от съществено значение. С практическата си насоченост, критичен 

подход и тематична балансираност, дисертационният труд е създаден, за да 

послужи като отправна точка за разработването на ефективен 

инструментариум за индикиране и предотвратяване действието на 

негативните фактори, които са в основата на корупционните прояви в 

системата на МВР и могат да имат разрушително въздействие върху главните 
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функции и задачи, свързани със защитата на националната сигурност, 

интересите на страната и противодействието на престъпността. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

 труд 

 Дисертационният труд съдържа в обем 165 страници, като в 

съответствие с целта и задачите на изследването е приложена адекватна 

структура от увод, три глави, всяка завършваща с изводи, заключение, 

приложение и библиография, която включва 82 източника, в т.ч. 67 заглавия 

на кирилица и 15 заглавия на латиница. Основният текст съдържа 26 

графики, 1 схема и 17 таблици.  

Целта, задачите, обектът, предметът и хипотезата на дисертационното 

изследване са подходящо и точно формулирани, което подпомага усилията 

на автора да намерят реализация в изясняване на проблематиката, посветена 

на успешното разкриване, пресичане и неутрализиране на проявите на 

корупцията сред служителите на МВР, като въпроси от национален характер, 

които следва да са сред основните приоритети на стратегическото 

ръководство на МВР. 

 Получените научни резултати ми дават сериозни основания да 

подкрепя посочените от кандидата приноси, които могат да бъдат 

класифицирани като:  

А. Създаване на новости за науката и обогатяване на съществуващи 

знания в общата теория за сигурността и по-конкретно в теорията, 

посветена на корупцията като тежко, негативно антисоциално явление.  

Б. Приложение на научните постижения в практиката, в лицето на 

представените от докторанта подходи за изследване, моделиране и оценка 

на корупцията сред служителите на МВР, измежду които голям потенциал за 

приложение имат предложенията на автора за изграждането на законово 

обоснован инструментариум за ограничаване проявите на корупция сред 
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служителите на МВР, тестовете за интегритет, като ефективен механизъм за 

противодействие на корупцията в МВР и особено разработеният единен общ 

механизъм за мониторинг и контрол на дейностите по превенция и 

противодействие на корупцията в МВР. 

 Задължително е да се посочи, че дисертационният труд и получените 

приноси са лично постижение на докторанта и са резултат на добро 

познаване, голямо по обем аналитично проучване и осмисляне на 

съвременните теоретични конструкции и практически подходи, свързани с 

противодействието на корупционните прояви сред служителите на МВР и са 

пряк резултат от високите професионалните знания, опит и научна 

добросъвестност на докторанта. 

 Представеният към дисертационния труд автореферат напълно 

съответства на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото 

приложение. Той е в обем от 32 с. съдържа всички необходими атрибути и 

отразява основните положения и научните приноси на дисертацията. 

Приемам и петте посочени публикации по темата на дисертационния 

труд (три от тях на английски език), на които дисертантът е единствен автор, 

представени на авторитетни национални и международни форуми, които са в 

тясното направление на научните изследвания на автора и верифицират 

постигнатите от него резултати. 

Нямам информация дали посочените публикации са цитирани от други 

автори. С докторанта нямам съвместни публикации. 

 

3. Критични бележки 

В представения дисертационен труд не се забелязват допуснати 

съществени слабости, затова ще си спестя критичните бележки, тъй като по 

време на съвместната ни работа, докторантът работи отговорно и упорито, 

прецизно изпълняваше указанията на научния си ръководител и дефицитите 

в дисертационния труд бяха своевременно елиминирани. 
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За сметка на това бих желала да отправя препоръка към докторанта, 

свързана с необходимостта от доразвитие на изследваната проблематика, тъй 

като нейната актуалност, значимост и приложимост дават много възможни 

посоки за бъдеща работа. 

 

4. Оценка на дисертационния труд 

Предложеният дисертационен труд на тема „Съвременни подходи за 

предотвратяване на корупцията сред служителите на МВР” и авторефератът 

към него с автор Румен Вълчев Ганев е в съответствие с нормите на ЗРАСРБ 

и Правилника за неговото приложение, представлява завършено изследване 

на актуален за теорията и практиката проблем, характеризира се със значими 

научни и практико-приложни резултати и отговаря на изискванията за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” 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 (отрасъл Управление на 

сигурността и отбраната)”. 

 

5. Заключение 

Давам своята положителна оценка на дисертационния труд на тема 

„Съвременни подходи за предотвратяване на корупцията сред служителите 

на МВР” и убедено предлагам на уважаемите членове на научното жури да 

вземат решение за присъждане на Румен Вълчев Ганев на образователната и 

научна степен “доктор”.   
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