ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

СТАНОВИЩЕ
от проф. двн Георги Василев Бахчеванов
професор в НБУ
На научните трудове, представени по конкурс за заемане на
академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето
образование 9.“Сигурност

и

отбрана“, професионално направление

9.1.“Национална сигурност“, за преподаване на учебните дисциплини:
„Глобална сигурност и геополитика“, „Национална сигурност“, „Система за
национална сигурност“, „Философия“, „Политическа география“, „Китай
през 21 век“ и „Стратегии за международна сигурност“ за нуждите на
катедра „Национална и международна сигурност“ на факултет „Национална
сигурност и отбрана“ за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски”,
обнародван в „Държавен вестник”, брой 15/21.02.2020 г.
Конкурсът е обявен със заповед на началника на ВА „Г.С.Раковски“ №
СИ-29-РД03-25 от 05.02.2020 г.
Единствен кандидат в конкурса е главен асистент д-р Радослав Иванов
Бонев.
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1.

Обща

характеристика

на

научноизследователската,

научно- приложната и педагогическата дейност на кандидата.
Изследователските интереси на кандидата са насочени към изучаването
на актуални теоретични и приложни проблеми от областта на висшето
образование 9. „Сигурност и отбрана” и професионални направления 9.1.
„Национална сигурност” и 9.2. „Военно дело“. Авторските изследвания и
получените научни резултати са свързани с проблематика, която може да
бъде обособена в пет основни области: 1. Теорията на националната и
международната сигурност; 2. Военна история и историята на военното
изкуство; 3. Политическата география и геополитиката; 4. Теорията на
международните отношения; 5. Философия.
В

хода

на

всички

изследвания

е

прилаган

съответстващ

инструментариум на научния анализ и синтез. Публикациите са в
специализирани научни издания.
Предложените публикации представят оригинална конструкция от
знания, в която проблемите са изследвани през призмата на националната и
международната сигурност, геополитиката и военната история. Стилът на
кандидата е задълбочен, достъпен, академичен.
2.

Становище

относно

наличието

или

липсата

на

плагиатство.
В процеса на работата ми в състава на научното жури не е получаван
неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в
публикациите на кандидата по конкурса.
3.

Оценка на педагогическата подготовка и дейност на
кандидата.

Главното, което характеризира кандидата в конкурса главен асистент др Радослав Иванов Бонев е изключителната му теоретическа и богатата му
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преподавателска подготовка. Доказана е склонност към изследователска
дейност. Стреми се да прави всестранни и задълбочени изследвания на
проблематиката, свързана с геополитиката, международната сигурност,
философията и системата за национална сигурност. Притежава новаторско
мислене и не се притеснява да експериментира на практика получени
резултати по време на теоретичните изследвания. Монографията, студиите,
статиите и докладите представени за рецензиране се характеризират с висока
степен на конкретност и в съответствие с изискванията, поставени в обявата
на конкурса.
Списъкът с научните трудове, публикации и учебни пособия
представени от кандидата съдържа 14 заглавия (без тези предоставени при
защита на дисертационния труд за получаване на образователна и научна
степен „доктор”). Посочените заглавия са разпределени както следва: 1
(една) монографии, 1 (едно) учебно пособие, 1 (една) статия, публикувана в
издания, които са

индексирани в световноизвестни бази данни, 11

(единадесет) научни публикации

в нереферирани списания с научно

рецензиране, 2 (две) студии, публикувани в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация и 1(една)
студия, публикувана в нереферирани списания с научно рецензиране или
публикувани в редактирани колективни томове или в специализирани
издания за класифицирана информация.
Не са рецензирани трите публикации предоставени при защита на
дисертационния труд за получаване на образователна и научна степен
„доктор”.
Количеството на публикациите оценявам като достатъчно за участие в
конкурс за научна длъжност “доцент”.
Справката за изпълнение на минимални национални изисквания за
заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование
9.„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална
сигурност” за д-р Радослав Иванов Бонев показва 465 точки при необходими
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400 точки.
Главен асистент д-р Радослав Иванов Бонев е преподавател във Военна
академия от месец октомври 2014 година.
4.

Основни научни резултати и приноси.

Основните приноси на кандидата са с научен и научно приложен
характер. Разширени са и допълнени са съществуващи и са генерирани нови
научни знания, свързани с теорията на националната и международната
сигурност, военна история и историята на военното изкуство, политическата
география и геополитиката, теорията на международните отношения и
философията.
4.1.

Научни приноси:

1.

Предлага се нова интерпретация на военноисторически събития,

които са обвързани със съответната геополитическа проекция като следствие
на резултатите от даден военен конфликт. (1) (7) (17).
2.

Обогатени са знанията свързани със съотношението стратегия –

начин на използване на сила. Силата като субект да оказва влияние или
натиск върху друг субект. (3) (10) (14).
3.

Предложено е съвременното значение на понятието суверенитет

в стратегическата среда на сигурност и влиянието му върху стратегията за
национална сигурност на държавата. (4) (11) (12)(13);
4.

Доказано е значението на теорията на геополитическата

динамика в историята на военното изкуство.
4.2.

Научно-приложни приноси:

1.

По

нов

достъпен

екзистенциални интерпретации

за

(6) (8) (9);

обучаемите

начин

на философските

са

представени

системи, които

са

съсредоточени върху базисни послания. (2).
2.

Представена е праксеологията като науката за организираната

човешка дейност, която се разглежда като резултат от упражняването на
власт. (15) (16).
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3.

Разкрити са базовите характеристики на хибридната война в

историята

и

теорията

на

военното

военноисторическа пролиферация се

изкуство.

Чрез

тълкувателна

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.
(5);
5.

Оценка на значимостта на приносите за науката и
практиката.
Посочените

научни

и

научноприложни

приноси

обогатяват

и

доразвиват знанията в областта на висшето образование 9. „Сигурност и
отбрана”,

основно

в

професионално

направление

9.1.

„Национална

сигурност”.
Същите предлагат прилагането на перспективни информационни
методи

и

приоритети

за

-

усъвършенстване

на

методиката

и

инструментариума за формулиране на задачите при преподаването на
посочените в обявата на конкурса дисциплини; ефективността на учебния процес; -

повишаване на

оптимизиране на добиващата и

информационно-аналитичната дейност и повишаване на качеството при
подготовката на семинарните занятия.
6. Критични бележки за представените трудове.
Справка за оригиналните научни приноси не е изготвена съгласно
изискванията, посочени в Правилника за развитие на академичния състав от
ВА „Г.С.Раковски“. Прекалената скромност на кандидата е причината да не
посочи същността на получените резултати и приноси, като и да заяви ясно
какъв е характерът им.
Бих препоръчал на главен асистент д-р Радослав Иванов Бонев да
5

задълбочи своите изследвания в областта на изграждане и управление на
системите за сигурност.
Считам, че е целесъобразно да се включва по-активно в национални и
международни научни проекти.
7.

Заключение.
Предоставената от кандидата в конкурса главен асистент д-р Радослав

Иванов Бонев документация и научна продукция отговарят на изискванията
на Закона за развитие на академичния състав в Република България и
Правилника за неговото приложение за заемане на академичната длъжност
доцент.
8.

Оценка на кандидатите.
Оценката ми за научните трудове на главен асистент д-р Радослав

Иванов Бонев, единствен участник в конкурса за заемане на академична
длъжност

„доцент”

във

Военна

академия

„Г.

С.

Раковски”.,

е

„положителна”.
Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса главен асистент др Радослав Иванов Бонев да бъде избран в конкурса и предложен да заеме
академичната длъжност „доцент” във ВА „Г. С. Раковски”.
Дата ......…

Рецензент: ............... Проф. Бахчеванов
(подпис)
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