
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. Тодор Панайотов Коларов, д. н. 

щатен преподавател в Нов български университет (НБУ), хабилитация по професионално 

направление 3.6. „Право“ 

върху 

научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент", по 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, обявен в Държавен вестник (ДВ) брой 

84 от 21.10.2022 г., 

с кандидат 

гл. ас. д-р Михаел Минев Димитров 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на 

Нов български университет 

От представените документи, по-конкретно от справката за изпълнение на минималните 

национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), е видно, че представената от кандидата за този конкурс научна продукция 

отговаря както на изискванията на ЗРАСРБ, така и на изискванията Наредбата за развитието на 

академичния състав на НБУ. Прави впечатление, че кандидатът не се е задоволил да отговори на 

минималните изисквания на ЗРАСРБ по показатели (например показател Д), като в някои случаи 

значително ги надвишава (например показател Г).  

 

ІI. Изследователска дейност и резултати  

1. Монографичния труд.  

Кандидатът участва в конкурса с монографията „Западните Балкани в битката за 

Римленда“. Монографията е отпечатана.  Трудът е балансиран, с ясна структура и идея. Състои се 

от увод, четири глави и заключение. Проверката на монографията със софтуера за превенция на 

плагиатство StrikePagiarism.com демонстрира 4,20% сходство. Анализ на естеството на сходствата 

показва, че в рамките на този показател става дума за фрази, при които плагиатството е изключено. 

Например, „Общата външна политика и политика на сигурност“ е маркирана от софтуера като 

съвпадаща фраза. 

В първата глава, озаглавена „Шахматната дъска на Западните Балкани“, авторът очертава 

географската рамката на изследването си като реферира към ключови за политическото развитие на 

страните от региона събития и процеси. В изложение, което, струва ми се, не само по своето 

заглавие, но и по съдържание, е вдъхновено от труда на Бжежински, кандидатът акцентира на 

ключови политически предизвикателства за региона, както във вътрешнополитически, така и в 
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международен план, като се фокусира върху възловите, включително от гледна точка на нашата 

страна, въпроси свързани с отношенията София-Скопие и Белград – Прищина. В по-малка степен, 

внимание е отделено на предизвикателствата по оста Сараево – Баня лука (Белград), а тази ос има 

специфична уязвимост с потенциал да предизвика значими последици.  

Във втората глава, озаглавена „Геоенергийна война и студен мир“, кандидатът въвежда 

функционалния вектор на изследването – ресурсната, и по-конкретно енергийна, сигурност на 

Европа. Като обосновава значението на Русия в този план, изследването прави опит да анализира 

енергийната перспективата от гледната точка на Москва. Този подход има своите достойнства, но 

изследването би спечелило от представянето и на друг поглед като така се открият сферите на 

съвпадащи политически интереси на играчите на полето на доставките на енергоносители. 

Наистина, инициативата „Три морета“, е разгледана по-подробно нататък в изложението, но може 

да помисли дали систематичното ѝ място не е тук.         

Трета глава, озаглавена „Raumsinn: между „Divide et impera“ и „In varietate concordia“, се 

фокусира върху това как функционалния вектор влия на полето на географската рамка. В тази глава 

се представя по-подробно и инициативата „Три морета“. По мое мнение, както при представянето 

на тази инициатива, така и при представяне на изходните позиции на Кремъл по темата, би могло 

да се даде повече от гледната точка на историческите и геополитическите мотиви. В тази връзка, 

авторът би могъл да сподели възгледите си дали е налице връзката между Trimarium и идеята на 

Пилсудски за Intermarium.   

Четвърта глава, “Формализирано представяне на конкурентното пространство в Западните 

Балкани” има централна роля. Като използвайки нарочен инструментариум - специализираният 

софтуер MACTOR – кандидатът анализира взаимовръзките между заинтересовани страни и дава 

предложения за насока на развитие на отношенията между участниците. Без съмнение, тази глава 

има най-голям принос за оригиналността на изследването и неговата значимост.    

2. Останалите приложени публикации 

Кандидатът участва в конкурса с публикувана книга на базата на защитен дисертационен 

труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" със заглавие „Методологически 

положения за анализ на регионалната сигурност: сценарийно пространство за развитие на 

ситуацията в Междинна Европа“, както и с двайсет статии и доклади, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране и в редактирани колективни томове. Две от тези статии и доклади 

са в съавторство. Четири са на английски език, като две от тях са публикувани в международни 

публикации от Югоизточна Европа. Представени са и три други научни статии. 

Публикациите разглеждат различни аспекти на проблематиката в монографичния труд. 

Изследванията в тях са изиграли ролята на основа за написването на монографичния труд, без 

непременно да повтарят негови части. Те демонстрират интереса на кандидата в сферата на 

енергийната политика и геополитиката.     
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3. Цитиране от други автори.  

От представената справка е видно, че кандидатът е посочил цитирания от други автори в 

рамките на 80 точки при минимално изискуеми 50 точки. Те са формират от цитирания в 

монографии и колективни томове с научно рецензиране (75 точки) и цитиране в нереферирано 

списание с научно рецензиране (5 точки). 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

Кандидатът е Еразъм координатор в департамент „Национална и международна сигурност“ 

(ДНМС), НБУ. С готовност се включва в инициативите на ДНМС, като през 2022 г. има важна роля 

за организирането на годишната международна научна конференция на ДНМС и публикуването на 

докладите от нея в нарочен сборник. Има принос за сключването на договор за сътрудничество 

между Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието на Р. 

България (ГДИН) и НБУ, което е основа за реализиране на студентски стажове на студенти от 

ДНМС в ГДИН. При преподавателската си дейност, покрива изискванията за аудиторна и извън-

аудиторна заетост, както и работа в електронния обучителен модул "MOODLE – НБУ". Отзивите за 

него в анкетите на студентите са положителни.  

 

IV. Административна и обществена дейност  

Понастоящем кандидатът е член на Факултетния съвет на Факултет базово обучение, НБУ. 

Бил е програмен консултант  в ДНМС, НБУ.  

Председател е на сдружение „Български хъб за обединени Балкани“, което управлявало 

проекти по програми на ЕС, НАТО и Rockefeller Brothers Fund. 

 

V. Лични впечатления от кандидата  

Познавайки кандидата в качествата му на студент, докторант и преподавател в ДНМС, НБУ, 

по мое мнение, същият има потенциал за по-нататъшно академично развитие в избраната от него 

сфера, изразяващо се в заемане на академична длъжност „доцент“.  

 

Заключение  

С оглед на гореизложеното, изразявам своята положителна оценка. Считам, че 

монографичният труд и представените статии отговарят на изискванията на ЗРАСРБ за спечелване 

на конкурса за академична длъжност “доцент” по професионално направление 9.1. „Национална и 

международна сигурност, обявен в ДВ брой 84 от 21.10.2022 г. Препоръчвам на научното жури да 

предложи на Академичния съвет на НБУ да избере главен асистент д-р Михаел Минев Димитров за 

„доцент” в посоченото професионално направление. 
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28.01.2023 г.       Подпис ……………. 

 

 


