
1 
 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

1504, София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92 26 501, факс 944 23 66 

E-mail: rnda@armf.bg 

 

 Рег. №________/____.____.2020 г. 

Екземпляр единствен. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ГЛ.АС.Д-Р РАДОСЛАВ ИВАНОВ БОНЕВ 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Бонев, Радослав. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА 
СТРАТЕГИЧЕСКАТА ОТБРАНА, ВА „Г.С.Раковски“, 2020, 115 стр. 
ISBN 978-619-7478-45-7. 

  
 

В монографията се представя мултидисциплинарен подход в 

разглеждането на проблематика, която е обвързана  с геополитиката и 

историята на военното изкуство. Предлага се нова интерпретация на 

военноисторически събития, които са обвързани със съответната 

геополитическа проекция като следствие на резултатите от даден военен 

конфликт. 

Акцент се поставя на същността и значението на стратегическата 

отбрана не само като организация и провеждане с конкретни примери в 

историята на военното изкуство, но и възможностите на нейните прояви в 

геополитически план и при реализирането на определени геостратегически 

цели. 

Основната идея на монографията произлиза от обстоятелството, че 

военната история и политическата география са източник на знания, 

извлечени от хода на преминалите събития и пречупени през погледа на 

съвременния мироглед в рамките на темпорално-пространствената представа 

на субектите в системата на международните отношения.  

Военната история и политическата география обогатяват знанията на 

изследователите, творците и военните стратези за по-лесно и правилно 

вземане на решения чрез анализ на исторически факти, събития и фактори, 

повлияващи в една или друга степен изхода от постоянно променящите се и 

сложни процеси в управлението на организациите, военните и политическите 

конфликти и др. Посредством анализ на военноисторическите факти от 

преминали събития и тяхната политикогеографска значимост се разкриват 

разликите и приликите между тях, отделят се важните от маловажните 
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елементи и по този начин се изгражда стратегия, водеща до постигане на 

желано крайно състояние.  

В книгата се акцентира върху стратегическото мислене като важен и 

необходим компонент от стратегическото ръководене на всяка организация. 

В света настъпват глобални промени, които обуславят края на епохата на 

неограничените възможности, неограничените ресурси и неограниченото 

време. Поради тази причина стратегическото мислене представя нови идеи и 

оформя нови възгледи за бъдещото развитие. То е насочено към извличане на 

ползи от измененията в обкръжаващата среда чрез преориентиране на 

организацията. Ето защо придобиването на военноисторически опит и мисъл, 

оформени от военноисторически факти и тясно обвързани със съвременното 

стратегическо мислене, представлява своеобразна основа за изграждането на 

жизненоважните стратегии, насочени към превенция и защита от рисковете и 

заплахите за международната сигурност, генерирани от динамичните 

промени на средата на сигурност.  

Според генерал Иван Фичев (1860 – 1931) за военноисторическата 

наука най-добрият метод за изследване е „опитният, т.е. този, който започва 

от фактите, намира съотношенията им, открива законите и възлиза към 

принципите, след което отново се връща към фактите, за да провери 

верността на направените изводи и да ги санкционира или отхвърли“. 

Историята на военното изкуство като важна част от военната наука, 

изследваща развитието на формите и способите за водене военни действия в 

стратегически, оперативен и тактически мащаб, е закономерно да дефинира 

еволюционната специфичност на онези проявления в теорията и практиката 

на въоръжената борба, които имат решаваща конвергентна връзка с целите и 

изхода на военния конфликт. 

В историята на войните, представляваща фактологичната основа на 

военноисторическата наука, се анализират и разглеждат конкретни 

особености на различните военни кампании и операции, определя се тяхното 
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влияние и значение.Именно в този контекст на научна и диалектическа 

връзка следва да се обуслови стратегическата отбрана като теория и практика 

във военната история и проблемна област на аргументирани проучвания в 

историята на военното изкуство. Като форма на военни действия в държавно-

териториален, коалиционен и съюзен обхват стратегическата отбрана в своя 

генезис и развитие е повлияна от историческата еволюция на принципите на 

военното изкуство, доминиращите военни теории през различните периоди 

на обществено-политическо, социално-икономическо и военнотехническо 

състояние на противоборстващите страни, както и от условията на конкретно 

възникналата военнополитическа обстановка в резултат на динамиката на 

международните отношения. 

 Дефинирането на точна формулировка за стратегическата отбрана ние 

приемаме условно в зависимост от разглеждания исторически период или 

етап, кампания и операция на войната като явление, представляващо крайна 

форма за налагане на различно политическо статукво, преднамерено или 

принудително. 

Като обобщено определение от военната терминология стратегическата 

отбрана е вид военни действия на въоръжените сили, използвани с цел да се 

отрази настъплението на противниковите стратегически групировки, като им 

се нанесат големи загуби, не се допусне завладяването на жизненоважни 

райони от територията на държавата (коалицията от държави) и се създадат 

условия за отнемане на стратегическата инициатива.  

Монографията се състои от увод, три глави, обобщения и заключение. 

В увода са приведени факти в подкрепа на твърдението, че стратегическата 

отбрана се използва за печелене на време при развръщането на въоръжените 

сили, възстановяване боеспособността на войсковите групировки, запазване 

на сили и резерви от второстепенни театри на военните действия 

(стратегически направления) за създаване на превъзходство над противника. 
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Стратегическата отбрана може да се води в началото или хода на войната, по 

целия фронт на съприкосновение или на отделно стратегическо направление. 

В първа глава се проследяват причините и същностните страни на 

основни политикогеографски и геополитически категории, както и 

значението на военностратегическата практика и военнонаучната мисъл през 

всичките етапи на тяхното развитие. Натрупаните знания осветляват всички 

аспекти на исторически формираното разбиране за същността, специфичните 

черти и механизмите за развитие на военната стратегия като отраслова 

проява на държавната и съюзната политика.  

Осъществена е ретроспекцията на основните закономерности, 

предполагащи използването на стратегическата отбрана не само като способ, 

но и средство за водене на войната, ни позволява да разгледаме нейното 

присъствие във военностратегическите възгледи от Античността, 

Средновековието, новата и съвременната военна история. 

Втора глава съдържа на базата на фактологичната обособеност въз 

основа на военноисторически примери за доказдуемост на стратегическа 

отбрана при тяхната съпоставителна същност, като са изведени  следните 

изводи: 

• Стратегическата отбрана на наемните армии и въоръжените 

формирования от друг тип през Средновековието се изразява в действия за 

отразяване настъплението на големи противникови сили, при което влияние 

оказват нововъведенията в техническите средства (огнестрелно оръжие, 

артилерия, фортификация) за водене на въоръжена борба. 

• Практиката за прилагане и водене на стратегическата отбрана се 

развива под влиянието на редица фактори, като политическото и 

геостратегическото положение на държавата (коалицията от държави), 

физикогеографските особености на театъра на войната (театъра на военните 

действия) и държавно-териториалното устройство. 
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• В различните войни от Средновековието стратегическата отбрана се 

води в началото на военните стълкновения или на даден етап (период) по 

целия театър на военните действия или на част от него. 

• Често стратегическата отбрана на наемните армии през Развитото и 

Късното средновековие има локален, принудителен характер при силно 

влияние на военнополитическата изменчивост на междудържавните 

отношения на абсолютните монархии при династически кризи (Войната на 

розите – 1455 – 1485), вътрешнополитически сътресения (Селската война в 

Германия – 1524 – 1526, въстанието на Болотников в Русия – 1606 – 1607) и 

политическа децентрализация. 

• Съществуване на многообразие от форми и способи за водене на 

тактически бойни действия в хода на стратегическата отбрана – настъпление 

на рицарската конница, флангови маньовър, обходни действия с лека 

кавалерия, обсада на крепости, отбрана на територии с политическо 

значение, изграждане на отбранителни позиции в хода на маневрени 

действия за задържане на превъзхождащи противникови сили, засади, 

тактическа внезапност и други.  

• Поява и развитие на кордонната стратегия и линейната тактика.  

• Развитие и утвърждаване на стратегията с ограничени цели.  

От военнотеоретична гледна точка и през призмата на еволюцията на 

военната стратегия през средновековната епоха стратегията с ограничени 

цели е следствие на определена зависимост между политическите 

предпоставки на войните, начина на формиране на армиите и техните 

тактически и стратегически възможности. Локално ограниченият обхват и 

времевият фактор във военните конфликти от средните векове предпоставя 

стратегията с ограничени цели да бъде възприемана по-скоро като 

отбранителна по своята същност и сравнително по-рядко като отбранително-

настъпателна или офанзивно-настъпателна практика.  
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В трета глава е разгледана стратегическата отбрана във войните от 

новата и съвременната военна история с характерните прояви на нейното 

организиране и водене до голяма степен зависи от еволюцията на формите на 

въоръжена борба и развитието на военното изкуство като теория и практика. 

Разграничителната линия в това отношение поставят съществуващите 

условия за възникването и създаването на масовите армии. До края на ХVІІІ 

век военните действия и войната като цяло се състоят и протичат при 

сравнително малки армии, а техният изход се решава с едно-две сражения. 

Задачите на военната стратегия, а оттам и на стратегическата отбрана се 

ограничават с подготовката и провеждането на генералното сражение и най-

пълното използване на постигнатия успех в него. 

С появата на масовите армии и увеличаването на ресурсно-

демографските, мобилизационните и техническите предпоставки като 

съществен и решаващ фактор за хода на военните конфликти, разбиранията 

за воденето на стратегическата отбрана се променят. Операцията като 

съвкупност от боеве и сражения, обединени от единен замисъл, но 

разпръснати в пространството и времето, провокира формирането на 

теорията на оперативното изкуство. Отделните елементи на операцията и 

тяхното въздействие върху възможните форми на стратегическа отбрана са 

конвергирани в характерни черти още във войните от първата половина на 

ХІХ век, окончателно се утвърждават в Първата световна война (1914 – 1918) 

и се развиват от военнотеоретичната мисъл през 20-те и 30-те години на ХХ 

век. Независимо от това на практика подготовка и водене на стратегическата 

отбранителна операция не съществуват като стройна система от примери и 

натрупан опит. С увеличаване мащаба на стратегическото планиране и 

разширяване обхвата на военнополитическите цели във военния конфликт 

стратегическата отбрана (стратегическата отбранителна операция) се 

възприема като съвкупна по цел, място и време форма на военните 

стълкновения с много едновременно и последователно провеждани операции 
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от оперативно-стратегически обединения. Това ясно проличава във Втората 

световна война (1939 – 1945) и в генезиса на някои локални конфликти след 

завършването ѝ. В този смисъл стратегическата отбрана се организира в 

дълбочина на театъра на военните действия и представлява ешелонирана в 

дълбочина отбрана.  Освен това тя може да бъде актуална и в случаите, 

„когато обаче силите на воюващите се уравновесят, бързата съкрушителна 

стратегия става невъзможна, войната се обръща в позиционната стратегия на 

изтощение. И тогава победата ще изскубне оня, който ще може да изтрае на 

изтощението по-дълго време“.  

Представена е актуалната значимост на Съвременната теория на 

геополитическата динамика на проф. Рандъл Колинс, която  има свое бъдеще 

в използването ѝ за оценки и анализи на геостратегическото значение на 

различни конфликтни геополитически ключови зони, особено тези в Близкия 

и Средния изток, Кавказ и Югоизточна Европа.  

 

2. Бонев, Радослав. ФИЛОСОФИЯ. УЧЕБНО ПОСОБИЕ. ВА 
„Г.С.Раковски“, 2020, 135  стр., ISBN: ISBN 978-619-7478-46-4. 
https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/06/Radoslav-Bonev-Filosofia-VA-
2020.pdf 

Учебното пособие е предназначено за студентите бакалаври в 

специалността „Сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Конкретната насоченост на съдържанието е свързана с разглеждане на 

основната понятийно – семантична система на различните школи, 

направления, известни мислители, учени, обществени дейци и държавници 

от историята на философията. 

Структурата на учебното пособие съответства на учебната програма, 

лекционния курс и семинарните занятия, като изследователския фундамент е 

изцяло подчинен на принципите в развитието на европейската  

(континенталната) философия.  
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В учебното пособие се представят екзистенциални интирпретации на 

философските системи, които са съсредоточени върху базисни послания, 

като: 

1.През цялата си история човешкият род е задавал подобни важни 

въпроси за природата на живота и съществуването. На всички тях не може да 

се отговори еднозначно, но философите никога не са спирали да опитват. 

2.Още Сократ отбелязва, че неизследваният живот не си струва да се 

живее. И философите най-старателно изследват живота от всички възможни 

страни. Така се раждат множество философски клонове и школи. В един 

момент става изключително трудно за обикновения човек да се ориентира в 

океана от мъдрост, оставен в наследство от стотици философи. 

3.Ако проявявате интерес към философията, но се чувствате объркани, 

нейната кратка история може да ви бъде от полза. Тя представя основните 

философски понятия, повечето най-значими философи и техните философски 

идеи. 

Философските въпроси (за разлика от въпросите, изследвани от 

науката) обикновено са фундаментални и абстрактни по природа. 

Философията не е склонна да разчита на експеримента, независимо че 

методите, използвани за нейното изучаване, могат да бъдат аналогични на 

използваните при изучаването на природните науки. 

Учебното пособие е написано на достъпен език с множество снимков 

материал и обяснителни схеми. 
 

3. Бонев, Радослав. Военная академия им. Г. С. Раковского. Координаты  
внешнеполитической стратегии государства  в  теории международных 
отношений. ЖУРНАЛ SOCIO TIME /СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, 
eLIBRARY ID: 28912304 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28912304/архив:https://www.volgatech.net/socioti
me/archive/ / (https://www.volgatech.net/sociotime/2015_(№4).pdf) 

 

https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=17588
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34469553
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28912304
https://www.volgatech.net/sociotime/2015_(%E2%84%964).pdf)
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Статията разглежда съотношението стратегия – начин на използване на 
сила.Прави се анализ на външнополитическата Силата като субект да оказва 
влияние или натиск върху друг субект.  

Субектите на външната политика винаги се стремят не към силово 
равновесие, а към силово надмощие, особено когато се касае за противници 
или съперници. Целта е постигане на силов максимум, който да гарантира 
националните им интереси. Негативната страна е изграждането на свят, в 
който всички живеят в постоянен страх и готовност да прибягнат до сила. 

Във външнополитическите отношения силата играе първостепенна 
роля. Средство на по-силния е да наложи интереса си с помощта на силата 
или като заплашва с употребата и. По-слабите партньори са принудени да 
поддържат добри отношения с по-силните и да се съобразяват с техните 
интереси.  

Не всички отношения на международната сцена са силови – не всички 
проблеми могат да бъдат решавани с помощта на силата, дори може да се 
каже, че преобладават отношенията, не базирани на силата. Илюзия е да се 
мисли, че външната политика и определящите я интереси трябва да се 
дефинират изключително с категорията на силата. Когато външната политика 
прибегне към сила /особено въоръжена/, тя неизбежно заплаща висока цена, 
ограничавайки другите средства за действие. Целта на всяка силова стратегия 
е да се постигне силовото превъзходство и победа над противника, но целта 
винаги се определя от външнополитическата стратегия. Затова без 
политиката, на която тя винаги остава средство, силата е безсмислена. 

Взаимната връзка сила – външна политика действа в две посоки: 
1.Силата трябва да съответства на външнополитическите намерения. 
2. Всяка политика трябва да се съобразява със силовите средства, 
намиращи се на нейно разположение. 
Същото е при връзката цел-средство и средство-цел.  
Когато интересите на страните са противопоставени силата придобива 

съществено значение още в процеса на целеполагането и избора на решения. 
Военният фактор – съществен елемент от силовите взаимоотношения. 
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Националната сигурност не се изчерпва само с военната сила, способна да я 
защити. Сигурността на националната държава може да бъде защитавана или 
подронена с редица други способи. Търсейки мощно във военно отношение 
съюзници, някои правителства могат да заплатят с ценността, която искат да 
защитят – независимостта, сигурността и суверенитета на собствената им 
страна. 

Съществен момент в сферата на военносиловите отношения 
представлява качеството и количеството на въоръженията – средства за 
въоръжаване и превъоръжаване, научно-технически прогрес. Появата на 
ядреното оръжие създава възможност за самоунищожение на човечеството, 
което още повече засилва ролята на външната политика като балансиращ и 
предпазващ фактор. Стратегията на взаимното сдържане, обаче, не само не 
охлажда конфронтацията, но я задълбочава. Въздържайки се от пряк 
конфликт, големите ядрени сили пренасочват вниманието си на регионално 
равнище, подклаждайки и извличайки дивиденти от локални конфликти. 

Ключови думи: външнополитическа стратегия, сила, военен потенциал, 

теория на международните отношения. 

 
4.Бонев, Радослав. Характерни измерения на суверенитета  в 
стратегията за национална сигурност на държавата // Годишник на 
Военна академия „Г. С. Раковски” Факултет „Национална сигурност и 
отбрана”, 2/2013. С., 2013, с.117-140 ISSN 1312–2983 

http://www.ocerints.org/socioint19_e-publication/abstracts/papers/275.pdf 
Анализирани са съвременното значение на суверенитета в 

стратегическата среда на сигурност и влиянието му върху стратегията за 

национална сигурност на държавата.  

Разгледани са различните измеренията на суверенитета с политически 

и правен смисъл, които обосновават възможността стратегията за национална 

сигурност на държавата да се възприема като своеобразна философия и 

технология на управленска дейност. Акцентирано е върху отделни въпроси, 

засягащи съдържанието на политическия и юридическия суверенитет, като се 

http://www.ocerints.org/socioint19_e-publication/abstracts/papers/275.pdf
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тълкуват различни автори, експерти по политология, международно право и 

национална сигурност. 

Ключови думи: суверенитет, политически суверенитет, юридически 

суверенитет, трансфер на суверенитет, стратегическа среда на сигурност, 

стратегия за национална сигурност. 

 
5.Бонев, Радослав. Към въпроса за характеристиките на хибридната 
война според трудовете на професор Евгений Меснер. Списание Военен 
журнал, 2019, брой 3,стр. 90-99,  ISSN: 0861-7392. 
http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/12/2-6-bg.pdf. 

Статията представя съвременното разбиране за развитието на базовите 

характеристики на хибридната война през призмата на военнотеоретическото 

наследство на проф. Евгени Меснер и практическите нива в историята и 

теорията на военното изкуство-стратегическо, оперативно и тактическо. Чрез 

тълкувателна военноисторическа пролиферация се  обвързва влиянието на 

хибридния характер на военните конфликти от ХХI век върху системата на 

военните науки. Военноисторическият подход в изложението се стреми 

индиректно да интерполира с понятия, които днес се приемат за базисни  в 

различни изследователски конструкции, отнасящи се до теорията на 

хибридната война.  

Ключови думи: хибридност, хибридна заплаха, хибридна война, военна 
теория и практика. 

 
6. Бонев, Радослав. Аксиомите в теорията на геополитическата 
динамика и военноисторическата реконструкция на „голямата 
стратегия” (grand strategy)  през Първата световна война (1914-1918). 
България в Първата световна война 1917-1918 г., Сборник, том 2.  С., 
2017, 256 стр., стр. 23-32 ISBN: 9789543924677. 

http://knigabg.com/index.php?page=author&id=3673
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 Статията разглежда аксиомите и основните приложения на теорията на 

геополитическата динамика, разработена от проф. Рандъл Колинс - 

американски социолог, доктор по философия, преподавател в Пенсилванския 

университет, изследовател на историческата  макросоциология, теорията на 

революциите и разпада на държавност,  геополитическата теория за 

етничността. 

 Акцентите в изложението представят характерните особености във  

военноисторическата реконструкция на „голямата стратегия” (grand strategy) 

през Първата световна война (1914-1918) чрез значението на теорията на 

геополитическата динамика в историята на военното изкуство.   

  Ключови думи: Теория на геополитическата динамика, аксиоми, 

базисни свойства, голяма стратегия, военна история, историческа география, 

геополитически анализ. 

 
7. Геостратегическа пролиферация на Първата световна война (1914-
1918) и системата на международните отношения в междувоенния 
период (1919-1939). България в Първата световна война. Равносметката. 
Сборник, том 3.  С., 2018, 223 стр., стр. 24-42, ISBN: 9789543925308. 

 В статията се осъществява опит за херменевтика на геостратегическата 

пролиферация от гледна точка на политическата география, геополитиката 

историята на военното изкуство  на Първата световна война (1914-1918), а 

също - влиянието на динамиката и военнополитическите конвергентни 

въздействия на  резултатите от войната върху оформянето на следвоенната 

система в международните отношения (1919-1939).  

 Геостратегическата пролиферация (Geostrategic proliferation) е система 

от теория и практика на надграждане с нови съставляващи (политически, 

икономически, военни, социално-демографски) компоненти в националната 

мощ на държавата чрез постигнати геостратегическите цели и резултати от 

даден военен конфликт – локален, регионален, глобален. 

http://knigabg.com/index.php?page=author&id=3673
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Ключови думи: Първа световна война, асиметрия, военноисторически 

патерн, геостратегия, геополитика, военно изкуство, международни 

отношение. 

8. Бонев, Радослав. Аксиомите в теорията на геополитическата 
динамика и военноисторическата реконструкция на „голямата 
стратегия” (grand strategy)  в контекста на регионалната среда за 
сигурност през ХХI век. София, ВА „Г.С.Раковски ” – Съвременни 
предизвикателства пред сигурността и отбраната.Сборник доклади от 
годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и 
отбрана“ 19 – 20 май 2016 г., Втора част. С., 2017, с. 80-90. ISBN 978-619-
7478-00-6. 
https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/Sbornik-FNSO-2016_vol2.pdf 

Съдържанието на доклада се отнася до разглеждане на аксиомите и 

основните приложения на теорията на геополитическата динамика, 

разработена от проф. Рандъл Колинс - американски социолог, доктор по 

философия, преподавател в Пенсилванския университет, изследовател на 

историческата макросоциология, теорията на революциите и разпада на 

държавност, геополитическата теория за етничността, теорията на 

интелектуалните мрежи. Акцентите в изложението представят характерните 

особености във военноисторическата реконструкция на „голямата стратегия” 

(grand strategy) чрез значението на теорията на геополитическата динамика в 

контекста на промените в дадена регионална среда за сигурност през ХХI 

век. 

Ключови думи: теория на геополитическата динамика, аксиоми, 
базисни свойства, голяма стратегия, военна история, историческа география, 
геополитически параметри, среда на сигурност, баланс на интересите, 
сценарии. 
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9. Бонев, Радослав. Епистемологическият анархизъм на пол 
Файерабенд и геополитическото моделиране на стратегическата среда 
за сигурност през ХХI век. Опит за историографски преглед. София, ВА 
„Г.С.Раковски ” –105 години знание в интерес на сигурността и 
отбраната. Сборник доклади от международна научна конференция 6 – 
7 април 2017 г., С., 2018, с. 79-85. ISBN 978-619-7478-00-6. 

https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/105-VA.pdf 
Съдържанието на доклада представя и анализара историографски обзор 

на геополитическото моделиране на средата за сигурност през ХХI век от 
гледна точка на една от най - разпространените теоретически конструкции 
във философията на науката. Епистемологическият анархизъм на Пол 
Файерабенд е самодостатъчна фундаментална база за разсъждения при 
анализ на промените в политическата география и геополитиката, които 
оказват влияние върху системата на международните отношения днес. 

Ключови думи: подход, анализ, епистемологически анархизъм, 
геополитика, геополитическо моделиране, система за международни 
отношения, война. 
 
10. Бонев, Радослав. Асиметричният военноисторически патерн в 

стратегията за сигурност на националната държава през ХХI век: 

предизвикателства на етимологията и семантиката. София, 

ВА„Г.С.Раковски ”. сб. Съвременни предизвикателства пред 

сигурността и отбраната. Научна конференция на факултет 

„Национална сигурност и отбрана“, ч. II. ВА „Георги Стойков 

Раковски“, С., 2017, с. 109-115. ISBN 978 619 7478 02 0. 

https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/FNSO-2017-PartTwo.pdf 

Съдържанието на доклада осъществява се опит за тълкувателна 
военноисторическа пролиферация на класически изследователи в теорията на 
военното изкуство, политическата география и геополитиката за динамиката 
и конвергентните сравнения в етимологическите и семантическите 
особености на стратегията за сигурност на националната държава през ХХI 
век.  
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Ключови думи: асиметрия, военноисторически патерн, геополитика, 

военно изкуство, война, стратегия за сигурност. 

11. Бонев, Радослав. Съвременната представа за регионалната сигурност 

в политикогеографската и геополитическата школа на Франция. София, 

ВА „Г.С.Раковски ”.Научна конференция на факултет „Национална 

сигурност и отбрана“- Съвременни предизвикателства пред сигурността 

и отбраната. Сборник доклади от годишната научна конференция на 

факултет „Национална сигурност и отбрана“ 17 – 18 май 2018 г. Първа 

част.  С., ВА „Георги Стойков Раковски“, 2018, с. 66-72. ISBN 978-619-

7478-05-1 

http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/03/FNSO-2018-1.pdf       
Докладът разкрива хронологически анализира и тълкува процеса на 

формиране на научните възгледи във френската политикогеографска и 
геополитическа школа и влиянието им върху регионалната политика и 
регионалната сигурност. Използвана е евристичната база при 
изследователското композиране и категоризиране на критериите за 
геополитическа демаркация от гледна точка на позитивистката система на 
проф. Имре Лакатош за разкриване на характерните гносеологически 
конструкции в творчеството на отделни представители от 
политикогеографската и геополитическата школа във Франция, както и 
теорията на праксеологията в геополитиката, разработена от проф. д-р Тиери 
дьо Монбриал.  

Ключови думи: регионална сигурност, регионална политика за 

сигурност, политическата география, геополитика, система за международни 

отношения, война, военна история. 

 
12. Бонев, Радослав, Надежда Станулова. Характерни 

военноисторически и политикогеографски измерения на регионалната 

сигурност в полската геополитическа школа. София, ВА„Г.С.Раковски 
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”Предизвикателства пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, 

тероризма и миграцията.  11 – 12  2018 . Международна научна 

конференция 11-12 април 2018. Първа част. С., ВА „Г.С.Раковски“, 2018, 

с. 130-141. ISBN 978-619-7478-18-1.  

https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/K2018-1.pdf 
Докладът осъществява преглед на основните аспекти в херменевтиката 

на военноисторическите и политикогеографските измерения на регионалната 

сигурност в полската геополитическа школа. Реализирани са съвременни 

гносеологически конструкции, които се отнасят до традициите и 

приемствеността в геополитическото моделиране на полската 

външнополитическа стратегия през ХХ век и началото на ХХI век. 

Представени са характерните особености от изследователското наследство на 

проф. Юзеф Кукулка, проф. Йежи Йозеф Вятр, проф. Йежи Шацки, 

Бронислав Бачко, бригаден генерал Роман Юзеф Ейбрахам, дивизионен 

генерал Тадеуш Кутшеба, полковник  Бронислав Гембажевски и др. 

Ключови думи: Регионална сигурност, геополитика, полска военна 
наука, система за международни отношения, война, военна история. 
 

13. Бонев, Радослав, Надежда Станулова. Възгледите на Ханс Моргентау 
и полската стратегическа култура. Списание Геополитика, 2016, бр. 4, 
ISBN: 1312-4579.  

https://geopolitica.eu/2019/177-broy-4-2019/3054-vazgledite-na-hans-
morgentau-i-polskata-strategicheska-kultura 

Статията представя значението на класическия политически реализъм в 

теорията на международните отношения за формирането на полската 

стратегическа култура във външната политика и политиката за сигурност, 

като практика  и изследователска сфера, възникнала в междувоенния период 

в рамките на спора с доминиращата тогава утопична теория за 

международните отношения и е развит в трудовете на учени като Едуард 
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Халет Кар, Рейнхолд Нибур, Ханс Моргентау, Георг Шварценбергер, Джон 

Миршаймър, Джордж Моделски, Робърт Строс-Хюпе, Джордж Кенан, Хенри 

Кисинджър и др.  

Ключови думи: Класически реализъм, неореализъм, теория на 
международните отношения, полска геополитика, полска външна политика. 

 
14. Бонев, Радослав. Теорията на геополитическата динамика и 

голямата стратегия в контекста на регионалната среда за сигурност през 

ХХI век. Списание Геополитика, 2016, бр. 5, ISBN: 1312-4579. 

https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/145-2016/broi-5-2016/2466-

teoriyata-na-geopoliticheskata-dinamika-i-qgolyamata-strategiyaq-v-konteksta-na-

regionalnata-sreda-za-sigurnost-prez-hh-vek 

Статията обзорно представя на базата на различни теоретико-

методологически формулировки, макар и откъснати със своята абстрактност, 

приложимостта на аксиомите в теорията на геополитическата динамика 

(ТГПД) с характерните особености на дадена регионална среда за сигурност 

през ХХI век с определена степен на стратегическо прогнозиране.  

Ключови думи: Съвременната теория на геополитическата динамика, 
външна политика, регионална среда за сигурност. 
 
15.Бонев, Радослав. Опит за аксиологично-библиографски  анализ на 
праксеологията като като геополитическа теория. Служебна бележка. 
Сборник на Фондация „Национална и международна сигурност“. 

Настоящата студия споделя нарасналата научна потребност от 
изучаване на праксеологията не само в нейното икономическо измерение. 
Именно поради това изложението цели да разшири дискусионното 
пространство на методологическата релевантност на праксеологическото 
съдържание на геополитиката и геополитическата оценка на стратегическата 
среда за сигурност през ХХI век преди всичко от гледна точка на френската 
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историографска, политикогеографска и геополитическа школа и 
творчеството на проф. Тиери дьо Монбриал (Thierry de Montbrial). 

Ключови думи: Праксиология, активна единици, политическа 
философия, голяма стратегия, военна история, историческа география, 
геополитически анализ. 

 
16.Бонев, Радослав. Праксеологията - основна геополитическа категория 
в международната сигурност. Служебна бележка. Сборник на Фондация 
„Национална и международна сигурност“. 

Студията представя праксеологията като  науката за организираната 
човешка дейност, която се разглежда като резултат от упражняването на 
власт. Праксеологията изследва елементарни съставни части, които ще 
наричаме активни единици. Праксеологията е дедуктивна наука. С други 
думи, когато анализираме даден процес, стъпка по стъпка, дедуктивно ние 
проследяваме етапите на взимането на решенията и предприетите действия 
от страна на отделните индивиди. Чрез дедукция ние вникваме в логиката на 
самия процес и причините стоящи зад подобно целенасочено поведение. 
Активната единица е всяка човешка група, чиито отделни членове са 
свързани чрез структура, която се състои от два съществени елемента: 
Култура и Организация. Културата свързва хората в едни и същи общества и 
прави възможна комуникацията между тях, тъй като е съвкупност от 
поведенчески и разпознаватели кодове, утвърждавайки принадлежността към 
определена група. 

Ключови думи: праксиология, активна единици, политическа 
география, синтез и анализ във философията. 

 

17.Бонев, Радослав. Геополитически аспекти на участието на България в 
Първата световна война (1915-1918). Опит за историографски преглед. 
България в Първата световна война 1915-1916 г., Сборник, том 1. С., 
2016, 260 стр., стр. 37-53, ISBN: 9789543924172. 

Студията разглежда основните геополитически аспекти на участието 
на България в Първата световна война (1915-1918) чрез историографски 

http://knigabg.com/index.php?page=author&id=3673
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преглед на фундаменталните теоретически констуркции в творчеството на 
представителите на немската класическа геополитическа школа от края на 
ХIХ и началото на ХХ век и автохтонната българска политикогеографска и 
геополитическа школа, формирана в началото на миналия век. Без да се 
анализират подробно фактографските и събитийните особености от 
хронологията на войната и българското участие в нея, един от акцентите е 
описанието на терминологичните категории и дискурси от класическата 
геополитика, които биха могли да изяснят смисъла на българския национален 
въпрос и стратегическия избор на България за включване във войната през 
1915 г. на страната на Централните сили. 

Ключови думи: Политикогеографско положение, геополитика, 
геостратегия, геополитическо силово поле, национален въпрос, Първа 
световна война. 

 
 
 
 
 
 

Гл.ас. д-р ________________(Бонев) 
 

гр. София  

08.06.2020 г. 


	Основната идея на монографията произлиза от обстоятелството, че военната история и политическата география са източник на знания, извлечени от хода на преминалите събития и пречупени през погледа на съвременния мироглед в рамките на темпорално-простра...
	Военната история и политическата география обогатяват знанията на изследователите, творците и военните стратези за по-лесно и правилно вземане на решения чрез анализ на исторически факти, събития и фактори, повлияващи в една или друга степен изхода от...
	Учебното пособие е предназначено за студентите бакалаври в специалността „Сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. Конкретната насоченост на съдържанието е свързана с разглеждане на основната понятийно – семантична система на различн...
	Структурата на учебното пособие съответства на учебната програма, лекционния курс и семинарните занятия, като изследователския фундамент е изцяло подчинен на принципите в развитието на европейската  (континенталната) философия.

