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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“  
 

 
С Т А Н О В И Щ Е 

 
 

от професор доктор НАТАЛИЯ АТАНАСОВА БЕКЯРОВА, 
катедра „Национална и международна сигурност”, факултет „Национална 
сигурност и отбрана”, при Военна академия „Г. С. Раковски”- София  
бул. „Евлоги Георгиев” № 82, тел. 02/ 92-26-543  
Област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана,  
Професионално направление 9.1. Национална сигурност  
Научна специалност: 05.12.02."Военнополитически проблеми на 
сигурността"  

относно  научните трудове, представени по конкурса за заемане на 
академичната длъжност „доцент“ , обявен  със  заповед на началника на 
ВА "Г. С. Раковски“   № СИ29-РД03-25 от 05.02. 2020 г. 
 и в  “Държавен вестник” бр.15/2020 г., стр.63,  за  щатно  осигурената 
академична длъжност за цивилен служител в катедра „Национална и 
международна сигурност” при Факултет „Национална сигурност и 
отбрана” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, 
професионално направление 9.1. „Национална Сигурност”  по учебните 
дисциплини: „Глобална сигурност и геополитика“, „Национална 
сигурност“, „Система за национална сигурност“, „Философия“, 
„Политическа география“, „Китай през 21 век“ и „Стратегии за 
международна сигурност“,  

 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. 
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Настоящото становище е изготвено на базата на решение на 

заседанието на Научното жури на 01.07. 2020 г. (Протокол № 1)  

Единствен кандидат в конкурса е д-р  Радослав Иванов Бонев, главен 

асистент  в катедра „Международна и национална сигурност” при   Военна 

академия "Г. С. Раковски". Представените документи отговарят на 

изискванията и критериите  на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и на  Правилника за неговото прилагане за заемане на 

академичната длъжност „доцент”. Същият е доктор от 2014 г. с дисертация 

на тема „Стратегии за сигурност през XXI век“. 

Радослав Бонев е магистър по история и география  от Исторически 

факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” и 

Военна академия „Г. С. Раковски”, факултет „Национална сигурност и 

отбрана”. От 2014 г. е асистент в катедра „Национална и международна 

сигурност“. 

1.Обща характеристика на научноизследователската,  научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

В настоящия конкурс кандидатът участва  с общо  17  публикации, 

които се разделят както следва:  монография – 1; учебно пособие – 1, 

научни студии- 3; статии и доклади на научни конференции – 12.Всички те 

са публикувани в България и на български език. Единствено статията 

„Координаты  внешнеполитической стратегии государства  в  теории 

международных отношений“  е публикувана на руски, в руско електронно 

издание. Общият обем на продукцията е  около 430  страници. Това 

означава, че кандидатът покрива всички законови изисквания за участие в 

конкурса за  заемане на академичната длъжност „доцент”. 

Предложените за становище трудове съответстват на предметната 

област на обявения конкурс. Голямата част от   публикациите са 
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самостоятелно дело на кандидата, а в две от тях, той работи в съавторство.  

Всички публикации  не са  представяни за участие в други конкурси за 

присъждане на научни степени и звания и  досега не са рецензирани. 

Монографията „Геополитически измерения на стратегическата отбрана“  е 

издадена през 2020 г.  от издателството на ВА „Г.С.Раковски“. 

Представеното учебно пособие по философия е електронно. То е  

разработено изцяло за нуждите на  лекционния курс и семинарните 

занятия, които се провеждат със студентите от бакалавърските програми. 

Логично е, голямата част от публикациите на кандидата да са 

публикувани в различни издания на ВА „Г.С.Раковски“, сред които сп. 

Военен журнал, сборници от научни конференции на факултет 

„Национална сигурност и отбрана“  и различни академични сборници. 

Наред с това д-р Бонев публикува и  в сп. Геополитика, в сборници на 

издателство „Пропелер“, както и част от поредицата на фондация 

„Национална и международна сигурност“. 

Представената научна продукция има твърде широк научен 

периметър, който се простира в полето на  историята на философията,   

военната история, геополитиката, проблемите на суверенитета  в 

стратегията за национална сигурност на държавата,  хибридната война и 

други. Този широк спектър от научни интереси представя автора като 

личност  с   богата култура  и разнообразни  научни интереси.  

Горепосоченото красноречиво показва, че са изпълнени  

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

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Познавам добре научната продукция на кандидата. Не ми е известно 

да са постъпвали сигнали за плагиатство или  недобросъвестно отношение  
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от страна на  д-р Бонев при цитирането или използването на чужда научна 

продукция. 

 3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 

Гл.ас.д-р Радослав Бонев  е   ерудиран   преподавател, който си е 

извоювал авторитет и уважение сред  слушателите и студентите във 

Военна академия “Г. С. Раковски”. Лекционните му курсове  се радват на 

голям интерес от страна на обучаемите.Смея да твърдя, че д-р Бонев 

участва като част от преподавателския колектив или самостоятелно е 

разработил лекционните курсове по всички седем  представени в конкурса  

учебни дисциплини. Той е увлекателен лектор, високоуважаван 

преподавател  и изследовател с безспорен  потенциал. Много ярко 

изразено е увлечението му към  военната история,  геополитиката  и 

анализите на стратегическата култура и стратегиите  за  сигурност.   

4. Основни научни резултати и приноси 

 Представените  от кандидата в конкурса  научни резултати и 

приноси  са твърде скромно представени. Те са обвързани предимно с 

нуждите на конкретни  учебни дисциплини и стремежа да се развият и 

усъвършенстват методическите  умения и подходи при реализирането на 

целта и задачите на съответните дисциплини, да  се подобри 

ефективността на  обучението и като цяло да  се   повиши  качеството на 

учебния процес. За сметка на това обаче, обстоятелствено   са посочени   

дидактическите принципи, които са развити в научната продукция на 

кандидата. 

Некоректното подреждане на публикациите затруднява точното им 

посочване под съответни номера  и приемам, че под номер едно е 

представената монография и след нея се подреждат останалите. 
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 Приносите и научните резултати в научната продукция на др. Бонев 

са преди всичко научно-приложни и се обособяват в следните по-

съществени направления 

1. Създадени и обосновани  са  нови знания в областта на  

военноисторическата наука и по–специално относно същността, 

развитието и характеристиките на стратегическата отбрана в миналото  

и в най-ново време ( № 1, 9,10, от предложения списък)    

2. Обогатена е теорията  на геополитиката, като е направен  оригинален 

анализ на  възгледите  на различни представители на геополитическата 

наука, изяснено е съдържанието и е направен  аксиологично-

библиографски  анализ на важни геополитически теории  (№ 2,3,4,5, 6, 

9, 16, 17 от  общия списъка с публикации)  

3. Развита и  усъвършенствана е  методиката и инструментариума в 

изследването  и геополитическото моделиране на стратегическата среда 

за сигурност ( № 6, 7, 8 , 9, 10,11) 

4. Анализирани по нов начин са елементите на външнополитическата 

стратегия на държавите в теорията на международните отношения.(№3 

от общия списък с публикации) 

5. Обогатени са знанията  относно  актуалните  измерения  на 

суверенитета  в стратегията за национална сигурност на държавата 

(№3,7 и др.  от общия списък с публикации). 

 Важен  практически и приложен  принос има учебното пособие по 

философия, което изцяло обслужва учебния процес  по  едноименната 

учебна дисциплина на студентите от бакалавърските програми на ВА 

„Г.С.Раковски“.  

6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

 Научните и научно-приложните приноси и резултати са лично дело 

на кандидата и са добре представени пред  академичната общност, 
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защото както беше посочено са публикувани в различни  авторитетни 

издания. 

  Кандидатът изпълнява  задължителните минималните национални 

изисквания за заемане на академична длъжност „доцент“ в 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ на основание 

представените доказателства  и попълнените таблици е получил  465 

точки.  

7. Критични бележки за представените трудове 

  Към всяка една научна продукция е възможно да се  предявят  

претенции и  да  се търсят  възможности за критика. За това нямам 

конкретни критични бележки. Единственото, което препоръчвам на д-р 

Бонев е, в бъдеще да съсредоточи изследователските си усилия 

предимно върху  широкото  поле на  националната и международната 

сигурност. 

  Желателно е,  да се насочи  към публикации  в електронни научни 

издания, което ще даде възможност на широка аудитория да познава 

резултатите от неговите  научни търсения. 

8. Заключение  

  Като имам предвид преподавателската и научноизследователска 

дейност на кандидата д-р Бонев, високото ниво на  неговата 

подготовка,  изразявам убеждението, че  той отговаря на изискванията 

да заеме академичната длъжност „доцент“ в област на висшето 

образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност“ , катедра „Национална и международна 

сигурност“ при  Военна академия „Георги Стойков Раковски”. 

9. Оценка на кандидатите  
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Въз основа на положителните  ми оценки за научната и академичната 

дейност на участника в конкурса, предлагам на уважаемите членове на 

Научното жури да приемат материалите по конкурса, да ги оценят 

положително и да предложат гл.ас. д-р  Радослав Иванов Бонев  да 

заеме академичната длъжност „доцент” в област на висшето  

образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. 

„Национална Сигурност”. 

Дата: 20.07.2020                 Рецензент: …....проф. д-р Наталия Бекярова  


