
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от 

проф. Николай Стефанов Радулов, д. н. 

щатен преподавател в Нов български университет (НБУ), област на висше 

образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност“, 

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 главен асистент  д-р 

Михаел Минев Димитров 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и 

изискванията на Нов български университет 

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 става ясно, че представената от кандидата за този конкурс научна 

продукция съответства както на изискванията на ЗРАСРБ, така и на изискванията 

Наредбата за развитието на академичния състав на НБУ. Кандидатът надвишава 

минималните изисквания на ЗРАСРБ по показатели. 

ІI. Изследователска дейност и резултати  

1. Монографичния труд.  

Кандидатът участва в конкурса с монографията „Западните Балкани в битката 

за Римленда“, като монографията е отпечатана.  Трудът е добре представен, с ясна 

структура и концепция. Състои се от увод, четири глави и заключение. Проверката на 

монографията със софтуер за плагиатство показва, че трудът е оригинален и 

принадлежи на  кандидата. 

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

авторът очертава географската рамката на работата си като акцентира към важни за 

политическото развитие на страните от региона събития и процеси. В изложението, 

кандидатът набляга на ключови проблеми за региона, както във 

вътрешнополитически, така и в международен план, като анализира основни, въпроси 

свързани с отношенията София-Скопие и Белград – Прищина, както и на  

предизвикателствата по оста Сараево – Баня лука (Белград.  

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

въвежда функционалния вектор на изследването – ресурсната, и по-конкретно 

енергийна, сигурност на Европа в  перспектива и от гледната точка на Русия.  

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

concordia“, се фокусира върху това как функционалния вектор влия на полето на 
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географската рамка. В тази глава се представя по-подробно и инициативата „Три 

морета“.  

Четвърта глава, “Формализирано представяне на конкурентното пространство 

в Западните Балкани” има централна роля. Като използва специализираният софтуер 

MACTOR – кандидатът анализира корелациите между заинтересовани страни и дава 

предложения за насока на развитие на отношенията между участниците. Тази глава 

има най-голям принос за оригиналността на изследването и значимостта му.    

Четирите глави на монографичния труд са организирани съгласно логиката на 

изследването - да се осигурят необходимите елементи за построяване на 

формализиран образ на конкурентното пространство на Западните Балкани. Тази цел 

е постигната по пътя на задълбочен изчерпателен анализ на състоянието на процесите 

в региона на Западните Балкани с подходяща историческа дълбочина, 

характеризираща анализирания процес.  

Монографията се отличава с чудесен академичен стил. 

 

2. Други 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“, и с 

двадесет 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, а две от тях са публикувани в 

международни издания от Югоизточна Европа. Представени са и три други научни 

статии. 

Публикациите разглеждат различни аспекти по проблематиката на 

монографията. Изследванията в тях са изиграли базова роля за написването на 

монографичния труд, без непременно да повтарят негови части. Те са доказателство 

за траен  интерес на кандидата в сферата на енергийната политика и геополитиката.     

3. Цитирания 

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

автори в рамките на 80 точки при минимално изискуеми 50 точки.  

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

Главен асистент доктор Михаел Димитров разработва  редица лекционни 

курсове които преподава с успех. Той осигурява тренингите и участва в обучителния 

процес на студентите от департамента през времето в което е преподавател, без 

прекъсване, използва в работата си и електронния обучителен модул MOODLE – 

НБУ.  
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Координатор е по Еразъм в департамент „Национална и международна 

сигурност“ (ДНМС), НБУ. Включва се активно в инициативите на департамента, като 

през 2022 г. има важна роля за организирането на годишната международна научна 

конференция на ДНМС и публикуването на последващ 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. При преподавателската си дейност, 

покрива изискванията за аудиторна и извън-аудиторна заетост, както и работа в 

електронния обучителен модул "MOODLE – НБУ". Отзивите в анкетите на 

студентите са положителни.  

 

IV. Административна и обществена дейност  

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“. 

 

V. Лични впечатления от кандидата  

Познавайки кандидата от времето, когато е бил студент – бакалавър, в 

последствие студент – в магистратура, а след това докторант, като след завършване 

на докторантурата си е спечелил конкурс и работи като  преподавател в ДНМС – НБУ,  

считам, че хабилитирането му като доцент е естествено развитие на 

преподавателската му кариера и стъпало към по-нататъшно академично развитие. 

 

Заключение  

Предвид на всичко изнесено до тук, заявявам 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”. 

 

 

20.02.2023 г.       Подпис ……………. 

 

 


