
РЕЗЮМЕ  

НА ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД 

на главен асистент доктор Михаел Минев Димитров 

 

представен за рецензиране и участие в конкурс, за заемане на академична длъжност 

„доцент“ в департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български 

университет, в област на висше образование „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление „Национална сигурност“, обявен в Държавен вестник брой №84 от 

21.10.2022 г., стр. 38, т. 2. 

 

Западните Балкани в битката за Римленда, София: Науч.-техн. Съюз по 

машиностроене „Индустрия - 4.0“, 2022, ISBN 978-619-7383-24-9 

В монографичното произведение е развита тезата, че Западните Балкани остават 

в центъра на геополитическата конфронтация за контрол над „Дъговата земя“, в 

резултат, изправяйки държавите там пред припокриващата се, налагана „отгоре“ 

конфигурация на отключващи и сдържащи фактори по отношение на процесите и 

явленията, направляващи поведението им в международната среда. Успоредно с това се 

отчита, че повлияните от „географската съдба“ на региона вътрешни участници, на свой 

ред диктуват дневен ред, отключващ поредица от уязвимости, пораждайки картина на 

синергетично усилващи се вредоносни влияния, напускащи географските предели на 

своя произход. 

По аналогия с трудовете на Фридрих Ратцел, първо са разгледани предпоставките 

на „геобиологичната“ среда на региона и нейното въздействие върху 

вътрешнополитическата картина в обществата, засегнати в най-голяма степен от 

конфликтен потенциал, можещ да се превърне в ресурс за аргументиране на военна 

агресия. Това позволява последващо очертаване на „пространствения смисъл“, 

представящ в движение основните конфликтни оси в региона и взаимната обвързаност 

между динамиката по линията Белград-Прищина, центробежните процеси в Босна и 

Херцеговина, наред със засилващата се (вероятно под външно влияние) роля в това 

отношение на хърватския елемент, който при единодействие с идеолозите на „сръбския 

свят“, би довел до прекратяване съществуването на тази държава. 



В допълнение са разкрити условията, при които енергийната осигуреност на 

страните в региона придобива характер на предопределящ фактор за липсата на 

хомогенност във външнополитическото им поведение, а оттам води до блокиране и на 

усилията за доизграждане на регионалната общност за сигурност. 

 Монографията завършва с формализирано представяне на конкурентното 

пространство в Западните Балкани, изведено посредством използване на компютърно 

подпомаган метод MACTOR, очертаващ преките и непреки влияния, наред с основните 

точки на съвпадение и несходимост спрямо преследваните цели. 
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