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1. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА 

 Иван Желев Йорданов е роден на 25.07.1969 г. През 2000 г. завършва 

специалност “Социални дейности” като бакалавър в Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“. Магистърска програма “Стратегическо ръководство и 

управление на сигурността и обществения ред” (СРУСОР) завършва през 

периода 2009-2011 г. в Академията на МВР, гр. София. Редовният докторант 

Иван Йорданов е дългогодишен служител на МВР:  

- 1992-2000 г. инспектор в сектор “Криминална полиция“ при РПУ 

Карнобат; 

- 2001 г. инспектор в група „Престъпления против личността“, сектор 

„Криминална полиция“ – СДВР;  



- 2002-2009г. инспектор в сектор „Убийства“, отдел „Криминална полиция“- 

СДВР;  

- 2009-2011 г. ВНД началник на сектор “Противодействие на престъпни 

групи, извършващи престъпления с общоопасни средства, отдел 

„Контратероризъм“ ГДБОП-МВР;  

- 2011-2012 г. – инспектор в Специализираните звена към Върховната 

касационна прокуратута на Р България;  

- 2012-2013 г. инспектор в сектор „Престъпления по пътищата“ – ОДМВР – 

София.  

- от 2014 г. работи като служител в ЗАД „Армеец“ АД и Центъра за 

превенция и противодействие на корупцията и организираната 

престъпност – ЦППКОП (БОРКОР) - служител по сигурността на 

информацията (ССИ). 

 

2. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА 

 Иван Йорданов е зачислен  на редовна докторантура по професионално 

направление 4.4. Науки за земята (География на населението и селищата) към 

катедра „Регионално развитие“, считано от 01.07.2015 г. до 01.07.2018 г. След 

дълго боледуване научния ръководител на докторанта - проф. д-р Петър 

Лозанов Славейков е заменен със заповед РД 20-188/26.01.2018 г. и за научен 

ръководител на докторанта е определен доц. д-р Климент Минев Найденов, 

считано от 16.01.2018 г. На разширено  заседание на 22.03.2018 г. (протокол 

№8), Катедреният съвет обсъди и насочи към защита дисертационния труд.  

 

3. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА 

 Представеният за обсъждане дисертационен труд на тема 

„Етнодемографската ситуация в Република България и влиянието й върху 

националната сигурност” има обем от 237 стандартни машинописни страници. 

В текста присъстват 19 фигури, 22 таблици и 20 стълбчести и кръгови 

диаграми. Списъкът с литература включва 131 заглавия, нормативни документи 

и WEB–източници. В текста се съдържат и приложения, свързани с използвания 

от докторанта анкетен метод на проучване. Дисертационният труд се състои от 

уводна част, три глави и заключение.  



 В уводната част докторантът е представил актуалността на темата, 

основната цел и конкретните задачи за нейното реализиране, обекта и 

предмета на научното изследване. Представени са научните методи и подходи, 

използвани в изследването. 

 Първа глава е озаглавена „Етнодеграфският облик на населението и 

съвременните тенденции в неговото развитие”. В нея на добро ниво са 

преставени теоретични постановки, свързани с етническите процеси.  

Разгледани са влиянието на различните фактори свързани с етническите 

процеси. Разгледана е ролята на миграциите при разпространението и 

формирането на съвременните етноси. Представен е проблема с бежанците, 

като е направено разграничение от икономическите мигранти. 

 Втора глава е пряко свързана с темата на дисертационни я труд, което 

личи и от нейното заглавие - „Развитие на етнодемографските процеси в 

контекста на националната сигурност”. Изяснени са понятията етническо и 

национално малцинство. Различните видове заплахи са разгледани в контекста 

на националната сигурност. Взети са под внимание процеси като  отрицателен 

естествен и миграционен прираст, застаряване на населението, като е 

направен опит за оценка на негативните процеси на депопулация и тяхното 

отражение върху националната сигурност. 

В трета глава „Мониторинг и управление на етнодемографските процеси 

и националната  сигурност на страната” се вижда и конкретния принос на 

докторанта. В нея той предлага ”Модел и система за мониторинг, управление и 

контрол  на дейностите на държавните институции”. Той има за подобряване на 

мерките за националната сигурност чрез оптимизиране на етнодемографските 

процеси.  

 Авторефератът е изготвен в съответствие с  изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав на Република България и Правилника за 

неговото приложение. Той е в обем от 40 стр.  

 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

     Теоретични приноси: 

1. По нов начин и с допълнителни аргументи е доказана 

взаимовръзката между демографските процеси и формирането на 



политиката за защита на националната сигурност на страната в 

контекста на съвременните рискове и заплахи. 

2. Представени са съществени нови страни на основните параметри 

на демографската криза и етнодемографските аспекти на рисковете 

за националната сигурност на България. 

3. На базата на оригинален комплекс от критерии е извършен анализ 

на системния характер на връзката между етнодемографските 

процеси в Република България и националната сигурност на страната. 

Научно-приложни приноси   

1.  Предложена е система от мерки за оптимизиране на  процесите за 

преодоляване на демографската криза и последващото им 

въздействие върху националната сигурност на страната и 

ефективни държавно-регулаторни механизми за управление на 

етнодемографските процеси. 

2. Представен е модел  и система за мониторинг, управление и 

контрол  на дейността и взаимодействието между държавните 

институции в развитието на етнодемографските процеси и 

националната сигурност на Република България. 

 

Приемам приносите на докторанта. 

 

5. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ 

Във връзка с дисертационния труд са представени 3 публикации.  

1. „Перспективи и възможности за развитие на община Карнобат”, 

публикация в Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р Петър Славейков, 

София: Изд. „Мелани”, 2018, с.95-102. 

2. „Етническите конфликти в съвременния свят и влиянието им върху 

националната сигурност”, доклад от участие в Международна научна 

конференция на Военна Академия „Г.С. Раковски”, София, 06-07.04.2017 г.  

3. „Етнодемографският облик на съвременното българско население и 

отражението му върху сигурността”, доклад от участие в Научна конференция 

на Юридическия факултет на Русенски университет „А. Кънчев”, Русе, 

10.06.2017 г.  

 



6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение считам, че изследванията по дисертацията имат 

необходимия личен принос на докторанта за подобен род разработка. 

Основният мотив за това са знанията, качествата които притежава и огромният 

обем от самостоятелно обработена информация. В подкрепа на това е и ясната 

аргументация в дисертационния труд, логически издържаната структура и 

достоверност на научните тези. Дисертационния труд е осъществен върху ясно 

определена проблематика с научна и научно-приложна актуалност. Предвид на 

достойнствата на дисертационния труд си позволявам да предложа на 

Уважаемите членове на Научното жури да присъдят на редовния докторант 

Иван Йорданов образователната и научна степен „доктор”.  

                                                                  

 

 

                                                                                 доц. д-р Климент Найденов 

 

06.06.2018 г.   


