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СТАНОВИЩЕ
от проф. Димитър Йончев, д.ик.н., хабилитиран за професор по организация и
управление извън сферата на материалното производство 05.02.24., преподавател в
департамент Национална и международна сигурност по представения дисертационен
труд „Динамика на сигурността в Междинна Европа“ с автор Михаел Минев Димитров,
докторант в НБУ, за присъждане на научно-образователната степен „Доктор“

Дисертационният труд е в обем от 387 стр., с приложения и списък на
цитираните източници на брой 354 от които от които само 19 са на кирилица.
Значимост на изследвания проблем в научно и научно-приложно отношение.
Изследваният проблем още при изборът му беше изключително актуален, а към
настоящия момент е един от ключовите проблеми на равновесието в съвременния свят.
Авторът по същество доразвива и обогатява една идея на класика на съвременната
геополитика Ив Лакост, изказана в края на 80 и началото на 90 години на миналия век.
Подобно задълбочаване в темата и анализ не е извършван в съществуващата
литература. С настоящия труд се обогатява научния подход0 към проблемите в
Междинна Европа и наред с това се разглеждат сценарии и се правят препоръки, които
имат своето самостоятелно значение за практическата политика в региона.
Обоснованост на целите и задачите в дисертационния труд.
Целите и задачите на изследването са определени коректно, като са обосновани
с уговарянето на нужните ограничения в анализа. Във фокуса на изследването са
факторите от които зависи динамиката на сигурността в Междинна Европа. По пътя
към постигане на поставената цел дисертантът се е движил логично и изчерпателно,
като е подготвил цяла съвкупност от понятия за да си създаде нужния изследователски
инструментариум. Така са обстойно и обосновано представени понятията за регион, за
Междинна Европа, за сигурността и нейната динамика, както и изключетилено
успешно разгърнатата концепция за метода и неговото прилагане.
Съответствие между избраната методология и методика на изследване и
поставената цел и задачи на дисертационния труд.
Методологията е не просто избрана, а изградена от Михаел Димитров. Това е
сторено с грижата да се осигури необходимия адекватен на проблема инструмент за
изследването му. Авторът привлича и похвати, които са заимствани, но отговарят на
задачите на дисертационния труд. Сред тях на първо място следва да се подчертае
успешното прилагане на основните идеи на структурализма и верния прочит на
работите на Клод Леви Строс в това отношение. Заслужава внимание и успешната
работа със съвременните методи базирани върху разбирането на матричния подход.
Така въпросът за методологията и за използваните методики се е оформил като научен
център на изследването и има своето самостойно значение за бъдещи изследвания от
този тип. В този смисъл между методологията и методиката от една страна и целта и
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задачите на изследването от друга има не просто съответствие, а органична
изследователска връзка.
Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд (описание и
оценка), включително наличие на оригинален принос в науката.1
Научните приноси в дисертационния труд започват с обогатяване е
редефиниране на понятия, като понятието „регион“. Приносите са още по-зрими в
разработването и създаването на нови понятия, чието използване позволява ново,
значително по-задълбочено разбиране на регионалната проблематика. Въз основа на
задълбочен исторически анализ на участниците в региона са обособени факторите,
които към настоящия момент детерминират промените и обуславят изначалната
нестабилност на региона.
Централният принос в научно отношение е разработения методологически
комплекс, чието прилагане демонстрира неговата евристична природа.
В приложно отношение следва да се привлече вниманието към прилагането на
научните постижения в конкретния анализ на проблема. Така например удачното в
научно отношение дефиниране на понятието „регион“ дава възможност да се определят
конкретните граници не само на въпросния регион, но и на другите от този тип.
Действително няма нищо по практично от добрата теория, както казва това Нилс Бор.
Основният практическо приложен резултат несъмнено е разработения сценарии във вид
на поддаващо се на анализ пространство с отчитане както на неговата природа, ктака и
на специфичните му отлики.
Приносите са оригинални и са дело на автора.
Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на
изданията, в които са публикувани.
Броят на публикациите по темата на изследването е внушителен тъй като става дума
за седем публикации от които две са на английски език, като едната от тях е в Румъния.
Освен участията в конференции и форуми с публикуване на докладите на участниците
Михаел Димитров се появява като автор в престижни издания, като например
реферираното списание „Геополитика“.
Подобна активност надхвърля обичайната за дисертации на това равнище.
Цитиране от други автори, отзиви в научния печат и др.
По понятни причини все още не разполагаме със справка за цитиранията, но има
всички основания да се очакват тъй като местата където са публикувани неговите
работи и особено тези на английски език
неизбежно ще доведат до интерес към
идеите в тях.
Мнения, препоръки и бележки.
В качеството ми на ръководител на дисертанта изразявам удовлетвореността си от
съвместната работа с него, не само като автор на дисертационен труд, но и като бивш
студент. В новата си битност като колега от департамента мога да посоча умението му
да бъде полезен в екипа биз да натоварва със своите проблеми колегите. Михаел
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показва висока работоспособност и изключителна съвестност при изп ълнение на
възложените му задачи. Отзивите на студентите са ласкави и те също отчитат неговото
сериозно отношение към преподавателския труд.
Заключение с ясно формулирана положителна или отрицателна оценка на
дисертационния труд.
В заключение заявявам, че дисертационният труд е оформен съгласно
изискванията, както и авторефератът към него. Делото на Михаел Димитров е водено
коректно и той е изпълнил изискванията произтичащи от закона и от наредбата за
прилагането му н НБУ.
Въз основа на всичко написано до тук смятам, че представеният от докторанта
Михаел Минев Димитров самостоятелно разработен труд на тема „Динамика на
сигурността в Междинна Европа“ притежава безспорни качества на научно и научнопрактическо изследване, което заслужава положителна оценка. Предлагам на
уважаемото жури да присъди на автора му Михаел Минев Димитров, докторант в НБУ,
научно-образователната степен „Доктор“.
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