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СТАНОВИЩЕ 

 

 

 

От доцент доктор Руси Владимиров Янев, държавен инспектор на длъжност 

„доцент” в катедра „Оперативно-издирвателна дейност” при факултет „Полиция” 

на Академията на МВР, хабилитиран по научната специалност „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство” от професионално 

направление „Национална сигурност“, член на научно жури за оценяване на 

дисертационен труд на тема „Съвременни подходи за предотвратяване на 

корупцията сред служителите на МВР” с автор Румен Вълчев Ганев, представен 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по научна 

специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство” („Управление на сигурността и отбраната“)  
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем  

Развитието на корупцията в МВР обезмисля институционалните 

организационни и санкционни мерки за нейното противодействие в различните 

сфери на обществения живот. Системата на МВР, в частност нейните 

охранителни, оперативно-издирвателни, разследващи и административни органи 

са призвани да гарантират върховенството на закона и спазването на правата на 

гражданите. Специализираните органи на министерството са законово 

управомощени да противодействат на корупционните престъпления като 

осъществяват обща и индивидуална превенция, предотвратяване, пресичане и 

тяхното разкриване и разследване. Проявите на корупция сред служителите на 

МВР разклащат усещането за държавност у гражданите и доверието им в 

институциите, пораждат чувство за несправедливост, неравенство, ненаказуемост 

и мотивират към незачитане на установения правов ред.  

Представената дисертация от Румен Ганев съдържа актуална материя с  

обществена значимост. Актуалността на изследването е свързана с ръст на  

разпространението на корупционни престъпления сред служители на МВР. 

Разкрита е връзка между факторите, които обуславят корупцията в МВР и 

извършващи се подкупи, престъпления по служба и други корупционни 

правонарушения, чрез задълбочено изследване на процесите по формиране на 

престъпно поведение на служители. Темата на дисертацията и научното 

изследване са безспорно актуални за повишаване на ефективността и особено 

ефикасността на институционалната и функционалната организация  на 

специализираните правозащитни структури за ограничаване на корупцията в 

МВР.  

Необходимостта от изследване на корупционни прояви след служители на 

МВР и публикуване на неговите резултати се обосновават от липсата на цялостно 

разглеждане на отрицателното социално явление „корупция в МВР“ и влиянието 

му върху създаване и поддържане на заплахи за сигурността на българското 

общество. Авторът на дисертацията е избрал обект на изследване и основен 

предмет на анализ, които в специализираната литература не са обхванати 
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всестранно, за да бъде изведен синтезиран теоретичен модел с подходи за 

своевременно и успешно предотвратяване на корупция в МВР. По представената 

тема на дисертационния труд не са ми известни цялостни и съвременни  научни, 

теоретични или практико-приложни разработки както с открит, така и със закрит 

характер. През 2011 г. в Академията на МВР Росен Георгиев Радулов защити 

дисертация на тема „Организация на оперативно-издирвателната дейност за 

противодействие на корупцията в полицията“ (с ниво на класификация 

„секретно“, непубликувана), която изследва по-тесен проблем, в сравнение с 

предмета на дисертационното изследване на Румен Ганев.    

Значимостта на дисертационното изследване се отразява в следните 

основни направления: предоставяне на завършен изследователски материал за 

развитие на управленска политика за предотвратяване на корупцията в МВР чрез 

използване методите на стратегическия анализ, в частност класическия метод за 

стратегическо планиране на оптимизацията на МВР като система с неговите 

елементи - силни, слаби страни, възможности и опасности; ограничаване  

влиянието на криминогенните фактори за корупция в структурите на МВР чрез 

усъвършенстване дейността на компетентните оперативно-издирвателни органи; 

обогатяване на научните изследвания и представяне на значими елементи от 

дидактически средства по усъвършенстване на методиката на преподаване по 

тематика за защита на националната сигурност.  

В организацията на оперативно-издирвателната дейност, като фаза от 

управленския процес по ограничаване на престъпността липсва описание, 

обяснение и прогнозиране на институционалните и функционални елементи на 

целесъобразни подходи за превенция на корупцията сред служителите на МВР в 

Република България. Тази празнота е преодоляна в значителна степен с 

резултатите от дисертационното изследване на Румен Ганев.  

Актуалността и значимостта на обоснованите подходи за предотвратяване 

на корупцията сред служителите на МВР са защитени от автора чрез изведените 

изводи в края на всяка глава от дисертацията и обосновани препоръки за 

поддържане на оптимална работна среда и условия за труд на служителите на 



 

4 

 

МВР, специализирано обучение и стандартизирана методика за прилагане на 

резултатни мерки за ограничаване на корупционните престъпления. Изградените 

изводи и обосновани препоръки като резултати от приложените общонаучни и 

емпирични методи, международния опит на автора в изследване на корупционни 

механизми в структурите за сигурност и обществен ред и използването на 

резултатите от тях в дисертацията обективират положителните страни на научния 

труд.  

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем 160 стандартни страници. Темата 

съответства на структурата и съдържанието на разработката. Следвайки 

изградената методология, авторът обяснява и надгражда поетапно описаната 

материя.  

Изследването е структурирано в три глави. Първата - „Анализ на 

корупцията в органите на Министерството на вътрешните работи” е с теоретичен 

характер и полага основите на творческия обяснителен процес на автора при 

извеждането на основни понятия като „корупция” и неговите разновидности, 

„корупционно действие, извършено от служител на МВР” и структуриращите го 

елементи според класификационни критерии, „контагиозност“, „криминогенни 

фактори, обуславящи корупцията в МВР“. Направен е структурно-функционален  

анализ на дейността на компетентни органи за противодействие на корупцията от 

Австрия, Германия, Гърция, Италия, Испания, Кипър, Литва, Нидерландия, 

Полша, Румъния, САЩ, Словакия,  Унгария и Франция.  

Във втората глава „Тестовете за интегритет като система за 

противодействие на корупцията“ са надградени практико-приложни аспекти на 

необходимостта от специфичен механизъм за ограничаване на корупцията в 

МВР.   

В трета глава „Анализ на състоянието на антикорупционната дейност в 

системата на МВР и разработване на прогнози за подобряването й чрез прилагане 

на тестове за интегритет“, на основата на получените резултати от изследването 

по предходната глава е изведен, обоснован, доказан и предложен уникален модел 
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за подготовка, планиране и осъществяване на разширен, четириелементен анализ 

за получаване на навременна информация и вземане на релевантни стратегически 

решения за ограничаване и предотвратяване на корупцията в МВР.               .  

Поставените задачи са решени чрез съчетано използване на общонаучни и 

емпирични методи. Същността на корупцията е разкрита както чрез наблюдение 

и творчески анализ на достатъчен брой специализирани литературни източници с 

научен и теоретичен характер, така и след правен анализ на основните 

международни и национални актове, които регламентират и регулират 

обществените отношения при нейното ограничаване. Дефинирането и 

анализирането на факторите, които оказват съществено влияние на възникването 

и разпространението на корупцията в МВР е реализирано от автора чрез анализ, 

синтез, системен подход и моделиране. Описанието на тестовете за интегритет е 

изпълнено чрез анализ на международния опит по превенция на корупцията в 

структури на държавно управление и анкетния метод. Изучаването на 

чуждестранния опит в регламентацията и провеждането на тестовете за 

интегритет е изпълнено с наблюдение на международни актове и експеримент 

чрез лично участие на автора в международни форуми по изследваната тематика. 

Формулирането на предложения за усъвършенстване на дейности, процеси и 

системи за противодействие на корупцията, чрез проверки на професионалния 

интегритет на служители на МВР, като пета задача, е реализирано с използването 

на наблюдение, синтез и системен подход. 

Като резултат от изпълнението на петте задачи е постигната целта на 

изследването – изграждане на система от мерки за предотвратяване на корупция в 

МВР.  

Дисертационният труд като завършен продукт съответства на изискванията 

на международен стандарт ISO 7144:1986 и на неговото официално издание на  

български език ISO 7144:2011 „Оформяне на дисертации и подобни документи“.   

3. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд  

Високо оценявам научните и практико-приложните резултати от 

изследването и свързаните с тях приноси на Румен Ганев в следните направления:  
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Научни резултати:  

1. Развита е теорията на оперативно-издирвателната дейност с ново 

мероприятие «тест за интегритет», специфично за превенцията на корупционни 

престъпления в системата на държавното управление, в частност в системата на 

МВР;   

 2. Обогатена е управленската наука с познат, но интерпретиран по нов 

начин метод за стратегически анализ и планиране на оптимално развитие на 

система или организация. Методът, описан и детайлно обяснен от автора на 

дисертацията като SWOT-анализ обхваща четири елемента, съответстващи на 

абревиатурата на латиница: силни и слаби страни на изследвания обект;  

възможности, като различни по вид предпоставки за развитие на отделна система 

или организация; опасности за оптимално функциониране на отделни елементи 

на системата или на самата система или организация. Авторът е доказал прогноза 

за успешно приложение на метода за ограничаване на корупционни прояви и 

престъпления в системите на държавното управление; 

3. Обогатена е криминологичната наука с нови фактори, които 

детерминират корупционни прояви в МВР.       

Практико-приложни резултати:  

1. Усъвършенстван е управленския процес на социални системи във фазата 

„организация“ с нов елемент в нейната функционална страна - модела на 

разширен SWOT-анализ;  

2. Обособен е нов комплекс от специфични способи и мерки за подобряване 

на противодействието на корупцията в МВР;  

3. Предложен е модел на механизъм за наблюдение и контрол на отделни 

дейности за превенция, разкриване и разследване на корупционни престъпления в 

МВР, като са обяснени неговите съдържателни елементи и етапи на реализация;   

4. С изводите и препоръките в дисертационното изследване се обогатяват 

материи по учебни дисциплини в сферата на мениджмънта на националната 

сигурност и отбраната, които се преподават във Военна академия „Г. С. 

Раковски”.  
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Както дисертационният труд в неговата цялост, така и научните и 

практико-приложните приноси са лични постижения на автора Румен Ганев и са 

резултат от неговото аналитично проучване и осмисляне на съвременните 

теоретични конструкции и практически подходи, свързани със спецификите на  

превенцията на корупцията в МВР.   

4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството  

Румен Ганев има пет публикации, които по заглавия и съдържание 

съответстват на темата на дисертационния труд. Три от публикациите са в чужди 

издания. Публикациите отразяват задълбочената подготовка на автора за 

постигане на значими резултати от дисертационното изследване.  

5. Критични бележки  

По дисертационния труд нямам критични бележки, но имам препоръка и  

въпрос.  

Препоръката ми е автора на дисертационния труд да докаже ефективността 

на теста за интергритет за ограничаване на корупцията в МВР в бъдеща научна 

публикация.  

Въпросът ми е: „Как се отнасят понятията „превенция“ и 

„противодействие“ едно към друго в контекста на ограничаването на 

корупционните престъпления в МВР?”  

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта  

Румен Ганев е използвал 82 броя източници за подготовката на 

дисертационния труд. Между тях са достатъчен брой литературни, нормативни, 

управленски документи и източници от чужди автори. За успешната подготовка 

на дисертацията, авторът е използвал и своя опит, придобит от международни 

изяви на форуми, срещи, конференции извън Република България по теми, 

свързани с темата на изследването. Резултатите от дисертацията водят до извод за 

направената адекватна оценка на литературния материал, който е ползван в 

процеса на изследването. 

Авторът на дисертационния труд е ръководител на специализираната 

структура в МВР, чийто основен предмет на дейност е противодействие на 



 

8 

 

престъпления, които се замислят, подготвят и извършват от служители на 

министерството. Като такъв, притежава детайлни познания за състоянието и 

динамиката на проблема корупция в системата на МВР, които творчески 

интерпретира в завършения дисертационен труд.   

7. Оценка за автореферата  

Авторефератът съответства на изискванията на нормативните актове в 

областта на науката за такъв продукт. Правилно са отразени основните 

положения и научните приноси на дисертационния труд.  

8. Заключение  

Предложеният за рецензиране и становища дисертационен труд на тема 

„Съвременни подходи за предотвратяване на корупцията сред служителите на 

МВР ” и автореферата към него с автор Румен Вълчев Ганев е в съответствие с 

нормите на Закона за развитие на академичния състав в Република България, 

правилника за неговото прилагане и правилниците на Военна академия, 

представлява завършено изследване с определени научни и практико-приложни 

резултати и отговаря на изискванията за получаване на образователна и научна 

степен “доктор” по научната специалност „Организация и управление извън 

сферата на материалното производство” („Управление на сигурността и 

отбраната“).  

Представено е оригинално и самостоятелно изследване, съдържащо научни 

и практико-приложни приноси за управленската наука, криминологията, теорията 

на оперивно-издирвателната дейност, практическата дейност по ръководството и 

управлението на противодействието на корупцията и преподавателската дейност 

във Военна академия, другите специализирани висши училища в Република 

България и ЕС.  

9. Оценка на дисертационния труд  

Давам положителна оценка на дисертационния труд и декларирам своята 

увереност, че Румен Вълчев Ганев трябва да придобие образователната и научна 

степен “доктор” по научната специалност „Организация и управление извън 
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сферата на материалното производство” („Управление на сигурността и 

отбраната“).   

23.05.2019 г.   Член на научното жури:                (п) 

   доц. д-р Руси Янев  


