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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

  

СТАНОВИЩЕ 

от професор доктор Иво Великов Великов 

Висше училище по сигурност и икономика 

Адрес: Държавна комисия по сигурността на информацията  

София, 1202, ул. Козлодуй № 4 

тел.: 02/9 333 603 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ 

в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 

направление 9.1. Национална сигурност 

по учебни дисциплини: „Глобална сигурност и геополитика“, „Национална 

сигурност“, „Система за национална сигурност“, „Философия“, 

„Политическа география“, „Китай през 21 век“ и „Стратегии за 

международна сигурност“ , съгласно обявата в ДВ бр.15/2020 г., стр.63 

на кандидата: 

д-р Радослав Иванов Бонев, главен асистент в катедра „Национална и 

международна сигурност” на  факултет „Национална сигурност и отбрана” 

от ВА „Георги Раковски“ 

 

София 

2020 г. 



2 
 

В конкурса участва един кандидат – гл. ас. д-р Радослав Иванов 

Бонев. Същият е придобил ОНС „доктор” с диплома от ВА N 51 от 

27.05.2014 г. 

1. Обща характеристика на научноизследователската, 

научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Общият брой на представените научни публикации е 17, от които 

една е публикувана в чужбина. По своя характер те са: монография – 1; 

учебно пособие – 1, научни студии- 3; статии и доклади на научни 

конференции – 12. Като брой, характер и обем (около 420 стр.) те 

представляват достатъчно добра основа за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент”. 

Приемам с известно условие по отношение на дисциплината „Китай 

през 21-и век”, че научната продукция на д-р Бонев отговаря на учебните 

дисциплини, по които е обявен конкурса.  

Разбира се, д-р Бонев участва в конкурса с цялата си професионална, 

научна и преподавателска биография, която включва множество експертни 

длъжности в държавна и местна власт, участие в научни и професионални 

форуми, преподавателска дейност повече от 6 години във ВА 

„Г.Раковски“.  

Прегледът с подробности на научната продукция на кандидата 

показва, че неговите интереси имат широк интердисциплинарен характер, 

изключително в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана. 

Научните му интереси са в областта на: 

- Теорията на националната и международната сигурност; 

- Военна история и история на военното изкуство; 

- Политическата география, геополитика и геостратегия; 

- Философия (обща) и философия на сигурността и отбраната. 
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Представената продукция показва определени добре изявени 

качества на изследовател на кандидата – добре се познават научните 

източници по темата; правилно се дефинират и формулират теми за научна 

продукция; познават се учени и творци в тематичната област, както у нас, 

така и зад граница; налице е утвърден научен стил, който поддържа добро 

научно ниво във всички трудове. Образованието на автора в областта на 

историята и географията от ВТУ дава добра основа за всеки от 

представените трудове, т.е. кандидатът Бонев има винаги резонна 

отправна точка за творческите си търсения точно в тези науки. 

Стремежът към точно и подробно, дори педантично дефиниране на 

терминологията, всъщност е изключително необходим на кандидата в 

преподавателската му дейност.  

Представената научна продукция, автобиографията и 

преподавателската дейност определят кандидата д-р Бонев като творческа 

личност, учен с утвърдени интереси и подходи, оригинален интерпретатор 

и аналитик в сферата на неговите интереси. Всичко това му позволява да 

бъде и педагог и организатор на учебен процес по споменатите в конкурса 

дисциплини. 

От формална гледна точка, приемам, че са изпълнени 

минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Като учен и експерт в тази научна област нямам информация или 

получен неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на 

плагиатство в научната продукция или приносите на кандидата. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 
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С оглед на трудовете и опита на автора можем да го 

характеризираме като преподавател със силна ориентация към 

научнотеоретично и теоретико-приложно знание. Т.е. той има качества на 

теоретик, експерт и преподавател, видно от отношението му към 

понятията в проблемната област, към историческия и сравнителен анализ 

(особено при представяне на идеи на видни представители на научното 

направление – напр. Моргентау, Рандъл Колинс, Меснер), към 

достоверното и подробно цитиране на източниците и т.н.. Както в 

монографията, така и в другите представени трудове имаме характерен 

научен език, добре овладяна изследователска методология. Кандидатът 

притежава опит като лектор, ръководител на упражнения, семинари, 

учения и тренировки с военни или цивилни обучавани.  

4. Основни научни резултати и приноси. 

Представената справка на приноси от трудовете на кандидата 

изглежда оригинално, но не представя вида и качеството на приносите от 

неговата продукция.  

Без претенция за изчерпателност приносите му  представляват нов 

аспект на теорията за военната стратегия и стратегическата отбрана. 

Разкрити и анализирани са важни характеристики и нови връзки в 

проблемни области на СЗНС –държавната политика и политики на МО за 

осигуряване на стратегическата отбрана в динамична среда на сигурност; 

интерпретирани са теоретични постановки от исторически, географски, 

философски и геополитически, както  и множество др. науки с цел 

правилното им приложение  в СЗНС; структурирани и систематизирани са 

знания, които могат да се използват както в оперативната работа на СЗНС, 

така и в обучение и преподавателска дейност. 

Нямам съмнение, че тези толкова специфични и характерни приноси 

в творчеството на автора са негово дело.  
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5. Оценка на значимостта на приносите за науката и 

практиката. 

Приносите на автора имат възможност да получат своята проекция в 

различни национални политики и в обучението на кадри за СЗНС. 

6. Критични бележки за представените трудове. 

Могат да бъдат представени множество критични бележки, които не 

намаляват стойността на научната продукция на кандидата. Като 

преподавател е длъжен да избегне един тежък, претенциозен „научен 

жаргон”, който се среща често при него, за да направи продукцията му по-

достъпна за обучаваните и широката общественост. Необходимо е и по-

често да заявява собствената си позиция, независимо от мнението на 

разглежданите научни колоси в сигурността. 

7. Заключение. 

Оценявам положително научната продукция и другите качества, 

представени от кандидата д-р Радослав Бонев. Те отговарят на 

изискванията на ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „доцент“.  

8. Оценка на кандидатите. 

Предлагам на уважаваните членове на Научно жури да приемат 

материалите на кандидата, да ги оценят положително и да предложат д-р 

Радослав Иванов Бонев да заеме академичната длъжност „доцент“ в 

област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 

направление 9.1. Национална сигурност, в катедра „Национална и 

международна сигурност” на  факултет „Национална сигурност и 

отбрана”.  

Дата: 14.07.2020 г.                                 Рецензент: .................................. 

(Проф. Великов) 


