
  

  

  

  

СТАНОВИЩЕ  

 

  

От проф. д.ик.н. Димитър Трендафилов Йончев, 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 в департамент „Национална 

и международна сигурност“ на Нов български университет в професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност“, обявен в Държавен вестник брой № 84 от 21.10.2022 г., стр. 38, т. 2.,  

с кандидат главен асистент доктор Михаел Минев Димитров. 

 

  

I. Изследователска  дейност и резултати 

 

1. Монографичният труд „Западните Балкани в битката за Римленда“ има всички 

достойнства на монографичен труд. Четирите глави на монографичния труд са организирани 

съгласно логиката на изследването, а тя е да се осигурят необходимите елементи за 

построяване на формализиран образ на конкурентното пространство на Западните Балкани. 

Тази цел е постигната по пътя на задълбочен и, може да се каже, изчерпателен анализ на 

състоянието на процесите в региона на Западните Балкани с времева дълбочина, определяна 

от съответния разглеждан процес.  

Прави много добро впечатление стремежът на автора да обхване пълноценно предмета 

на своя анализ. За да постигне това, той използва възможните извори коректно и 

добросъвестно с необходимите посочвания както на съответния източник, така и на времето 

на ползването му, когато източникът предполага това. 

Представянето на всеки от отделните участници в региона на моментн е на равнището 

на специализираните анализи, дело на тесни специалисти по съответния участник.  

В аналитичната част на монографичния труд бих подчертал като особено успешно 

представянето на цялостната картина на енергетичните особености на региона на Западните 

Балкани. Запознаването с тази подробна и подкрепена с факти картина неволно предизвиква 

сравнение с някои изказвания на повечето от ангажираните с тези въпроси политически 

деятели у нас. Определено може да се каже, че това сравнение не е в полза на последните. 

В центъра на монографията е формализираното представяне на Западните Балкани като 

конкурентно пространство. Доктор Михаел Димитров е имал доброто хрумване да използва 

приложен специализиран софтуер MACTOR, разработен от Laboratoire d'Investigation en 

Prospective, Stratégie et Organisation (LIPSOR) и École Pour l'Informatique et les Techniques 

Avancées (EPITA). Благодарение на прилагането му авторът е постигнал точност и 

обективност на резултатите, които не могат да се постигнат по пътя на политическите и 

специализираните анализи. Формализираната картина на конкурентното пространство носи 

евристичен заряд и е добра основа за евентуално разгръщане на математическо моделиране, с 

помощта на което биха могли  да се потърсят и прогностични резултати.  

Следва да се отбележи овладеният от доктор Михаел Димитров академичен стил на 

изложение, с който се отличава монографията. 

 

2. След назначаването на академичната длъжност  главен асистент  на 31. 01. 2020 г. 

Михаел Димитров извършва активна изследователска дейност, довела до публикуването на  

осем публикации, освен монографичния труд, на български и английски език в наши издания, 

както и една публикация на английски език в издание на Република Северна Македония.  

 



 

 

 

 

 

Тематиката на тези публикации разкрива съществени страни от изследването в 

монографичния труд, като всяка от тях прибавя допълнителна информация. 

 

3. Справката за цитиране от други автори е налице, като по съответния наукометричен 

показател (Д) главен асистент доктор  Михаел Димитров е посочил цитирания, които сумарно 

се равняват на 80 точки. Една немалка част от цитиранията са на утвърдени учени и 

преподаватели, което говори за авторитета на нашия млад кандидат за доцент. 

 

4. Доктор Михаел Димитров успешно участва в изследователски и творчески проекти, 

чрез които  се стреми  получените от него резултати да стигнат до практиката. В качеството 

си на преподавател е управлявал проекти по програми на ЕС, НАТО и Rockefeller Brothers 

Fund. 

  

 

II. Учебна и преподавателска дейност  

 

Главен асистент доктор Михаел Димитров разработва с успех редица лекционни 

курсове които преподава с вещина. Той също така осигурява тренингите и участва в 

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

прекъсване. Доктор Михаел Димитров работи  с електронния обучителен модул MOODLE – 

НБУ.  

Смятам, че главен асистент доктор Михаел Димитров е един от предпочитаните 

преподаватели от студентите. 

 

 

III. Административна и обществена дейност  

 

Кандидатът за доцент старши асистент доктор Михаел Димитров  е програмен 

консултант към департамент „Национална и международна сигурност“ на  Нов български 

университет за времето от 1.10.2016  до 1.3.2017 г.  Към настоящия момент е и председател на 

сдружение „Български хъб за обединени Балкани“ (ЕИК: 205590304). 

   

   

IV. Лични впечатления от кандидата  

  

Познавам Михаел Димитров от първите му дни на студентската скамейка в НБУ. 

Следях развитието му, което може да бъде описано с една дума – напредък. Блестящ студент 

и по-късно магистър, той привлече вниманието на мнозина от преподавателите. Закономерно 

прие академичната кариера и с работата си показва, че има данни за  нейното успешно 

развитие. На научните му прояви, които съм наблюдавал, Михаел Димитров винаги прави 

впечатление на сериозен в подготовката си и отговорен млад учен. Докладите му привличат 

вниманието и като правило предизвикват въпроси, каквито се задават на експерти в 

съответната област, което показва, че слушалите го колеги го възприемат като експерт. 

 

 

 



 

 

 

 

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

  

Отличителна черта на текстовете на доктор Михаел Димитров е наукообразният език, 

който на моменти страда от излишна натовареност и сложност на израза. Някои термини, 

както например това се е случило в монографията с термина „дискурс“,  са употребени по не 

особено  

подходящ начин. В случая дискурс е използвано като синоним на говорене, докато смисловото 

поле на дискурса е много по-обхватно. 

Бих посочил като препоръка в изявите си доктор Михаел Димитров да се придържа 

максимално към обективността на изложението, както е направил това по прекрасен начин в 

четвъртата част на монографичния си труд и да намалява до максимум (ако не може въобще 

да го избегне) т.нар. политкоректен език. Всяко време държи на някаква политическа 

коректност, но ученият има свои начини да остане обективен. 

Тези препоръки в никакъв случай не намаляват отличното ми впечатление от работата 

и израстването на Михаел Димитров. 

 

 

В заключение  заявявам, че оценявам положително академичната дейност на главен 

асистент доктор Михаел Минев Димитров поради което предлагам да бъде допуснат до избор 

за доцент от академичния  съвет на НБУ.  

  

  

  

  Дата 30 януари 2023 г.         Подпис ………..      
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