
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Никифор Христов Стефанов хоноруван преподавател в ПУ 

„Паисий Хилендарски“, Факултет по икономически и социални науки, катедра 

Политически науки и 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 брой №84 

от 21.10.2022 г., стр. 38, т. 2.,  с кандидат на главен асистент д-р Михаел Минев 

Димитров. 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и 

изискванията на Нов български университет 

Кандидатът за участие в конкурса, 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.  главен асистент доктор Михаел 

Минев Димитров е изпълнил минималните национални изисквания по чл. 2б, 

ал. 2 и ал. 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, чл.1а от  Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и изискванията на Нов български 

университет. 

 

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

Списъкът на научната продукция  на главен асистент доктор Михаел  

Димитров  включва  един хабилитационен труд – публикувана монография ,  една 

публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ и 20 броя 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 броя научни публикации, различни от представените при завършването на 



докторантурата. 

 

Предложените за становище научни трудове се отнасят към три  

направления, а именно 

 Политически процеси в държавите от Западните Балкани 

(1.1, 3.1, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20), 

 Теория на регионалната сигурност (2.1, 3.2, 3.3, 3.16, 3.18) 

и  

 Енергийна сигурност на държавите от региона „Три 

морета“ (3.6, 3.8, 3.11, 3.12, 3.17). 

В  направлението -  Политически процеси в държавите от Западните 

Балкани, в което е включен и монографичния труд,  кандидатът:  

 Се фокусира върху  точките на въздействие с произход държавите от 

Западните Балкани, критични за реализирането на Стратегията за 

национална сигурност на Република България; 

 Характеризира и оценява  тенденциите за изменение на ВДР в 

регионалните участници и систематизира отключващи и сдържащи  

фактори за действия по трансформиране на геополитическата им 

ориентация; 

 Посочва преобладаващите форми за прокарване на влияние в 

държавите от Западните Балкани от страна на регионални сили и 

външни участници с висок потенциал на намеса; 

 Определя основните направления, върху които се фокусират 

усилията по преформатиране на съответните области от обществения 

живот, включително  и тези с последващ ефект върху етническия и 

религиозен хомеостазис; 

 Доказва неговия дестабилизиращ ефект и потенциал за провокиране 

на властово преразпределение с катастрофални последици за 

регионалната общност на сигурност; 

 Предлага изводи , които водят  до  обогатяване разбирането на 

средствата за провеждане на индиректно насилие и оказване на общо 



ограничено въздействие в съвременния контекст на социо-

технологична еволюция.  

В направлението  - Теория на регионалната сигурност,  главен асистент 

д-р Димитров: 

 аргументира тезата за водещата роля на регионалните пространства 

при разбирането на поведението на субектите в международната 

среда; 

 oпределя предпоставките за недостатъчност на историко-

географските основания при очертаването на обособени подсистеми 

от държавно-социални участници и  предлага обща линия за 

прилагане на адаптиран структуралистки подход, основаващ се на 

повтарящи се съвкупности от отношения, дефиниращи ролеви 

позиции.  

Публикациите в това направление са насочени към формулиране на 

методологически положения и механизми, посредством които да се 

операционализират регионалните пространства, в качеството им на оптимална 

отправна точка за изучаване на военнополитическата обстановка. Избрания 

проектиран подход е с практико-приложна насоченост и има за цел повишаване 

на ефективността на осъществяваната информационно-аналитична дейност. 

Третото направление - Енергийна сигурност на държавите от региона 

„Три морета“ в научната продукция на кандидата  е посветено на оценката и 

анализа на  енергийните детерминанти на политическия процес в държавите от 

„Триморието“. В публикациите авторът задълбочено разкрива връзката между 

развитието на газопреносната инфраструктура в региона и общата стратегическа 

линия на заинтересованите външни страни, с ударение върху експортната 

политика на „Газпром“. Д-р Димитров очертава перспективните направления  на 

Западните Балкани и оценява цялостната обстановка, влияеща се от 

изграждането на нови диверсификационни маршрути и съответните провеждани 

контрамерки от Руската федерация. Определя ролята на т.нар. „малотонажна“ 

инфраструктура за втечняване на природен газ и възможностите й за 

„задвижване“ на нови геоикономически оси в евразийското пространство. 



Приносите от научната продукция на кандидата определям като 

доразвиващи знанията за професионално направление Национална сигурност. 

Главен асистент доктор Михаел Минев Димитров е цитиран  в монографии 

и колективни томове с научно рецензиране  осем пъти и един път в нереферирано 

списания с научно рецензиране. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

Главен асистент доктор Михаел Минев Димитров е възпитаник на Нов 

български университет, Департамент “Национална и международна сигурност“. 

Педагогическата си дейност започва през 2017 г. като хоноруван 

преподавател, като последователно  заема длъжностите асистент и  главен 

асистент в  Департамент “Национална и международна сигурност“.  Аудиторната 

и извън-аудиторната заетост на кандидата са в съответствие с изискванията на 

Нов български университет. Работа му в електронния обучителен модул 

"MOODLE – НБУ" е  на високо ниво, за което говорят  оценките от анкетите на 

студентите. 

 

IV. Административна и обществена дейност  

Главен асистент доктор Михаел Минев Димитров притежава 

административни умения придобити при изпълнението на функциите на 

програмен консултант към департамент „Национална и международна 

сигурност“, Нов български университет, за периода 1.10.2016 – 1.3.2017 г. 

Председател е  на сдружение „Български хъб за обединени Балкани“ (ЕИК: 

205590304) и е  управлявал проекти по програми на ЕС, НАТО и Rockefeller 

Brothers Fund. 

 

V. Лични впечатления от кандидата  

Познавам кандидата главен асистент доктор Михаел Минев Димитров от 

времето,  когато защитаваше дисертационен труд за придобиване на  

образователната и научна степен „доктор“ в област на висшето образование: 9. 

Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност. С 

годините той  натрупа необходимия педагогически и изследователски опит и се 



утвърди като достоен млад учен.  

Заключение 

Главен асистент доктор Михаел Минев Димитров има  практически опит, 

публикувани научни трудове и отговаря на минималните национални изисквания 

към научната и преподавателската дейност за заемане на академичната длъжност 

"доцент". 

Давам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на участника в конкурса обявен в 

Държавен вестник брой №84 от 21.10.2022 г., стр. 38, т. 2. и препоръчам на 

уважаемите членовете на научното жури да изберат главен асистент доктор 

Михаел Минев Димитров за заемане на академичната длъжност „ доцент ” по 

професионално направление 9.1. Национална сигурност в , Департамент 

“Национална и международна сигурност“ на Нов български университет. 

 

 

 

18.02.2023 г. Изготвил становището: 

 Прага (проф. д-р Никифор Стефанов) 


