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СТАНОВИЩЕ 

 
От доц. д-р Константин Христов Пудин, професионално направление 3.8 Икономика, научна 

специалност „Икономика и управление (мениджмънт на отбраната и сигурността, основи на 

политиката за сигурност)“, катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС, върху 

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

професионално направление 9.1. Национална сигурност, обявен в ДВ 84/21.10.2022 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 материалите, предоставени в рамките на конкурса, e видно, че кандидатът гл. 

ас. д-р Михаел Димитров е покрил минималните национални изисквания и 

изискванията на Нов български университет (НБУ). Нещо повече. При изискуем 

минимум от общо 570 точки за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

професионално направление 9.1. Национална сигурност в НБУ той е заявил 700 точки. 

  

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

Списъкът с публикациите, представени за участие в конкурса (общо 25 бр., в т.ч. 

4 бр. на английски език), включва: един хабилитационен труд – публикувана 

монография, една книга на база защитен дисертационен труд за придобиване на ОНС 

„доктор“, 20 бр. статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или в специализирани 

издания за класифицирана информация и 3 бр. публикации, различни от тези, 

представени при защитата на дисертационния труд.   

Публикациите, както и сам посочва кандидатът, може да бъдат обособени в три 

тематични групи, с аргументирани приноси, както следва: 

1. Теория на регионалната сигурност (публикации 2.1, 3.2, 3.3, 3.16, 3.18 от 

Справката за изпълнение на минималните национални изисквания и Резюме на 

научните трудове); 

2. Политически процеси в държавите от Западните Балкани (публикации 1.1, 3.1, 

3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20 от Справката за изпълнение на 

минималните национални изисквания и Резюме на научните трудове); 

3. Енергийна сигурност на държавите от региона „Три морета“ (публикации 3.6, 

3.8, 3.11, 3.12, 3.17 от Справката за изпълнение на минималните национални 

изисквания и Резюме на научните трудове). 

Основните приноси, които публикациите съдържат, също могат да бъдат 

обобщени в три групи:  

1. Разработена е методика за извеждане на структурата на регионални 

пространства, като в рамките на този принос са заявени следните подприноси: 

 предложен е подход, надхвърлящ субстанциалните схващания за 

понятието „регион“, базиращ се върху синхроничен прочит на явленията 

и процесите; 

 извършено е формализирано представяне на военнополитическата 

обстановка в Западните Балкани, при което са дефинирани устойчиви 

роли, повтарящи се при различни парадигми на организиране на 

изследвания регион; 

 съставена е класификация на регионалните пространства, с оглед 

извеждане на закономерности при провеждане на външнополитическата 

линия на водещи центрове за сила спрямо тях. 
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2. Идентифицирани са и са анализирани основните механизми, посредством които 

външни участници прокарват влияние в държавите от Западните Балкани, което 

предполага: 

 извеждане на измененията в относителното тегло на средствата, 

способите и формите на проявление на активни мероприятия, насочени 

към уязвими области на държавите, обект на намеси; 

 формулиране на отключващи и сдържащи фактори за развитие на 

вътрешнополитическата динамика, породени от оказването на външни 

въздействия. 

3. Систематизирани са направленията на употреба на различните форми за пренос 

на природен газ в руската енергийна стратегия, което включва: 

 определяне на подходът на руското държавно ръководство за създаване 

на противоречия в ЕС посредством ценообразуване на природния газ, 

неотговарящо на пазарната логика и използване на наличните преносни 

капацитети в качеството на лост за влияние; 

 представяне и обосноваване на мястото на малотонажната 

инфраструктура за втечняване на природен газ в общата линия за 

развитие на руския нефтогазов комплекс. 

Представената монография, която имах възможността да рецензирам в началото 

на 2022 г., притежава редица достойнства. Тя представлява завършен оригинален труд, 

който е резултат от системна и задълбочена няколкогодишна изследователска работа. 

Посветена е на актуален и значим проблем на международната сигурност, 

безпристрастно представен и анализиран от автора, а именно проблемът за настоящето 

и бъдещото на сигурността на държавите от Западните Балкани, факторите, от които 

зависи тя, протичащите процеси и открояващите се тенденции, мястото и ролята на 

заинтересованите геополитически центрове.  

Подбран е и е приложен подходящ методически инструментариум за 

идентификация и анализ на отношенията на основни субекти, чието поведения се 

оказва определящо за сигурността на субрегиона.   

Монографичното изследване е добре структурирано. Стилът е ясен, логичен и 

подчертано научен.  

Монографията несъмнено обогатява издадената до момента у нас литература по 

темата. Наред с това тя подпомага учебния процес по дисциплините, които авторът и 

неговите колеги водят в рамките на учебните планове на департамент „Национална и 

международна сигурност“ на НБУ. 

 Публикациите на кандидата са познати на научната общност, ангажирана с 

проблемите на сигурността. Това е видно от списъка с цитиранията, които той е 

посочил, включващ 9 цитирания, в т.ч. 8 цитирания в монографии и колективни томове 

с научно рецензиране и 1 цитиране в нереферирани списания с научно рецензиране.  

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

Кандидатът гл. ас. д-р Михаел Димитров осъществява активна преподавателска 

дейност. Той води лекции в рамките на следните курсове към департамент 

„Национална и международна сигурност“, в т.ч.: NISM222 САЩ, НАТО и Русия, 

NISM224 Геополитика и сигурност, NISM118 Организация на полицейските и 

разузнавателните служби на водещи държави, NISM131 Корпоративно и фирмено 

разузнаване и други. Курсовете му са осигурени със съответните авторски материали в 

книжен вид или в “Moodle HБУ“. Гл. ас. д-р Михаел Димитров е бил научен 

ръководител на дипломанти и рецензент на магистърски тези. 



3 

 

 

IV. Административна и обществена дейност  

 Гл. ас. д-р Михаел Димитров е член на Съвета на департамент „Национална и 

международна сигурност“ от 2018 г., когато постъпва на работа в НБУ. Той притежава 

административен опит, придобит при изпълнението на различни дейности в 

университета и извън него. Така например в периода октомври 2016-март 2017 г. е бил 

програмен консултант към департамент „Национална и международна сигурност“. 

Член е на Организационните комитети по провеждането на различни научни форуми, в 

т.ч. участва в подготовката по публикуването на материалите от тях. Председател е на 

сдружение „Български хъб за обединени Балкани“. Има опит с управлението на 

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

 

V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)  

Познавам гл. ас. д-р Михаел Димитров още от времето, когато бе студент в 

бакалавърската специалност „Гражданска и корпоративна сигурност“ и магистърската 

програма „Национална и международна сигурност“ на департамент „Национална и 

международна сигурност“ на НБУ. Той посещаваше курсовете на проф. д-р Тилчо 

Иванов SECB010 Мениджмънт в сигурността и отбраната и NISM211D Икономика и 

сигурност, в които участвах като втори лектор. Това ми даде възможност да 

наблюдавам отблизо работата му и да добия представа за неговите личностни качества.  

Още като студент гл.ас. д-р Михаел Димитров демонстрира траен и задълбочен 

интерес по теми, свързани със сигурността. Той се отличаваше с впечатляващи знания в 

областта на сигурността, които бяха резултат както на солидната му академична 

подготовка до момента, получена от водещи изследователи, така и на непрекъснатата 

му самостоятелна работа. Логично за мен, след придобиване на магистърска степен, той 

избра да се обучава в ОНС „доктор“ в докторската програма на департамент 

„Национална и международна сигурност“ на НБУ, която успешно приключи през 2018 

г. и  продължи своето развитие като преподавател и изследовател към същия 

департамент.  

 

VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  

Препоръчвам на кандидата да разшири полето на своите изследователски 

търсения, като насочи вниманието си към въпросите на сигурността в региона Егейско 

море. Пожелавам му още много публикации, в т.ч. монографии, учебници, статии в 

реферирани издания  и др.  

 

VII. Заключение 

Въз основа на представените документи за участие в конкурса и направената 

обективна оценка на научноизследователската и преподавателската дейност на гл. ас. д-

р Михаел Димитров може да се направи заключението, че кандидатът отговаря на 

изискванията за заемането на академичната длъжност „доцент“ в НБУ. По всичко личи, 

че той е ерудиран преподавател и добросъвестен научен работник, чийто авторитет 

тепърва ще се утвърждава както в страната, така и в чужбина. Това ми дава основание 

да оценя положително цялостната му работа и да гласувам „за“ гл. ас. д-р Михаел 

Минев Димитров да заеме академичната длъжност „доцент“ в област на висше 

образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална 

сигурност към департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ. 

 

Дата: 24.02.2023 г.     Подпис ………………………………. 

/доц. д-р Константин Пудин/ 


