ВОЕННА АКАДЕМИЯ
„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

С Т А Н О В И Щ Е
от д-р Величка Иванова Милина,
професор в катедра „Национална и международна сигурност“,
факултет „Национална сигурност и отбрана“,
Военна академия „Г.С. Раковски“,
София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
относно научните трудове, представени за участие в конкурса за заемане
на академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в катедра
„Национална и международна сигурност“ в област на висше 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“, обявен в Държавен вестник
бр.15/21.02.2020 г. на основание Заповед на Началника на Военна академия
„Г.С.Раковски“ № СИ-29-РД03-25 от 05.02.2020 г
на кандидата д-р Радослав Иванов Бонев,
главен асистент в катедра „Национална и международна сигурност“
на факултет „Национална сигурност и отбрана“,
Военна академия „Г. С. Раковски“
основание за представяне на становището – участие в състава на научното
жури определено със заповед на Началника на Военна академия
„Г.С.Раковски“ № СИ29-РД03-118/ 25.06.2020 г.

София * 2020
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1. Обща

характеристика

на

научноизследователската,

научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата
В обявения конкурс за доцент участва един кандидат – гл.ас. д-р
Радослав Бонев. Подадените документи отговарят на изискванията на
Закона за развитие на академичния състав в Република България, на
Правилника за неговото прилагане за заемане на академичната длъжност
„доцент”, както и на Правилника за развитието на академичния състав във
Военна академия „Г.С.Раковски“.
Списъкът на трудовете по специалността съдържа 17 заглавия, като
2 от тях – приети за печат, са съпроводени с необходимите документи.
С изключение на 2 публикация, за които са приложени надлежно
съставени разделителни протоколи,

останалите -

са разработени

самостоятелно от кандидата.
Приемам представените за рецензиране трудове като оценявам
техния брой за представителен и достатъчен за участие в конкурс за
академичната длъжност „доцент“.
Тематиката на представените публикации е в област на висшето
образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1.
„Национална Сигурност“. Тя обхваща значими теоретични и приложни
проблеми на националната и международната сигурност отнасящи се до
сложната

и

противоречива

геополитическа

динамика,

политикогеографските параметри на регионалната сигурност, актуалните
проекции на теоретични концепции и на военнополитически исторически
процеси и събития.
В научните публикации, представени за конкурса от д-р Радослав
Бонев, тези теми са анализирани системно и по оригинален начин, като
убедително са демонстрирани сериозни и задълбочени

познания за
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теорията и функционирането на международната и националната
сигурност.
Оценяваните трудове са публикувани в специализирани научни
издания, а като теми и проблеми са част от преподавани във Военна
академия учебни дисциплини и са предложени на студентите като научна
литература по съответните програми.
Друга

част

от

научно-приложната

му

дейност

включва

разработването на учебното пособие „Философия“ (2020 г.)

по

съответната дисциплина за бакалавърска програма „Сигурност и отбрана“.
Д-р Бонев регулярно участва в национални и международни
конференции.
2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство
Представените за рецензиране заглавия отговарят на изискванията и
стандартите за академични публикации и са написани в специфичен,
разпознаваем авторски стил. В тях ясно се разграничават

подходите,

методите, анализите, оценките и идеите на д-р Бонев. Аргумент за
научната коректност и добросъвестност на кандидата е присъствието в
неговите публикации на винаги впечатляващ брой заглавия цитирани
литературни източници.
В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не
установявам плагиатство в представените за участие в конкурса научни
трудове. Не ми е известно в хода на процедурата да са получавани
неанонимни и мотивирани писмени сигнали за установено плагиатство.
3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на
кандидата
Познавам д-р Бонев още от обучението му като студент и докторант
във Военна академия. Свидетел съм на развитието му като колега в
катедрата и днес убедено високо оценявам резултатите, които продължава
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да постига в преподавателската си кариера с много упоритост, поемайки
предизвикателствата да навлиза в нови сфери на науката за сигурността,
да се изправя пред нови аудитории от студенти в различни програми –
магистри и бакалаври.
Практиката си на университетски преподавател гл.ас. д-р Радослав
Бонев започва през 2014 г. като асистент, а от 2016 г. е главен асистент във
Военна академия, като междувременно през 2014 г. успешно защитава
докторска степен по Военнополитически проблеми на сигурността.
През изминалите, от началото на академичната му кариера, шест
години гл.ас. Бонев преподава посочените в обявата на конкурса учебни
дисциплини, като натрупва значителен учебно-методически опит и се
утвърждава като авторитетен преподавател и научен ръководител на
успешно защитили магистърските си тези дипломанти.
Едно от обясненията за високата компетентност на д-р Бонев по
преподаваните

от

него

теми

и

дисциплини,

отнасящи

се

до

геополитическите и стратегическите измерения на сигурността, които
предполагат познаване на политическата и военнополитическа история е,
че освен по „Национална сигурност и отбрана“ от ВА „Г.С.Раковски“, той
има магистърска степен и от историческия факултет на Великотърновски
университет "Св. св. Кирил и Методий".
За доказания професионализъм и добросъвестното отношение към
своята работа, д-р Бонев неизменно високо е оценяван от обучаемите.
Впечатляваща е работата му като ръководител на учебни студентски
групи, заради грижата, вниманието и времето, които посвещава на
съвместната работа със студентите.
4. Основни научни резултати и приноси
Научната и преподавателската работа на гл.ас. д-р Радослав Бонев е
фокусирана върху някои от критично важните и много сложните
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геостратегически и военнополитически проблеми на международната и
националната сигурност.
Получените

изследователски

резултати

в

представените

за

рецензиране научни трудове могат да бъдат структурирани в три основни
области: глобална сигурност и геополитика (в публикациите под номера 1,
6, 7, 8, 14.); политическа география (в публикациите под номера 9, 11, 12,
15, 16); стратегии за международна сигурност (в публикациите под номера
3, 4, 5, 10, 13, 17). Приемам, че номерацията на трудовете в списъка на
научната продукция започва с хабилитационната монография и по реда на
изписването следват номерата на останалите заглавия.
Като най-значими научни и научно-приложни резултати определям:
• Анализът и оценката на стратегическата отбрана като теория и
практика

във

военната

история

и

проблемна

област

на

аргументирани проучвания в историята на военното изкуство.
• Мултидисциплинарният подход, обвързващ геополитическия анализ
с историята на военното изкуство при анализа на исторически
събития и актуални проблеми на международната сигурност.
• Изследването и оценката на спецификата на съотношението
„стратегия – начин на използване на силата“ в международните
отношения.
•

Дефинирането на съвременните характеристики и параметри на
суверенитета в стратегическата среда на сигурност и влиянието му
върху стратегията за национална сигурност на държавата.

• Идентифицирането и структурирането на характерните особености
при военноисторическата реконструкция на „голямата стратегия“
(grand strategy) през Първата световна война през призмата на
значението на теорията на геополитическата динамика в историята
на военното изкуство.
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5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката
Научната продукция на д-р Бонев предлага конструкция от знания за
сигурността, базирани на интердисциплинарен подход. Високата ерудиция
и афинитетът на д-р Бонев към историята, философията, историята на
военното изкуство му позволяват по оригинален начин да анализира и
оценява геополитически и стратегически проблеми през призмата на тези
науки.
Постигнатите изследователски резултати намират адекватно и
ефективно приложение в учебния процес при обучението на студентите от
магистърските и бакалавърската специалности на факултет „Национална
сигурност

и

отбрана“

по

дисциплините

„Глобална

сигурност

и

геополитика“, „Стратегии за международна сигурност“, „Национална
сигурност“,

„Система

за

национална

сигурност“,

„Политическа

география“, „Китай през ХХI век”, „Философия“, както и в изследванията
на дипломанти във Военна академия „Г.С. Раковски“.
Специфичната и висока научна експертиза на кандидата е призната
от преподавателската колегия в академията и той е утвърден титуляр на
авторски учебни дисциплини.
Д-р Бонев има четири цитирания на негови статия и доклад от
конференция в индексирани научни издания.
6. Критични бележки за представените трудове
Нямам сериозни критични бележки към представените научни
трудове.
7. Заключение
Представената от д-р Бонев документация и научна продукция
доказват сериозен потенциал на учен и качества на преподавател, което ми
дава основание да твърдя, че той е убедителният кандидат за академичната
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длъжност „доцент“ в катедра „Национална и международна сигурност“ на
Военна академия „Г. С. Раковски”.
8. Оценка на кандидата
Давам положителна оценка на резултатите от работата на кандидата
и гласувам ПОЛОЖИТЕЛНО за избирането на гл.ас. д-р Радослав Иванов
Бонев на академичната длъжност „доцент“ във Военна академия „Г. С.
Раковски“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“,
професионално направление 9.1. „Национална Сигурност“.

Рецензент:

(проф. В. Милина)

26. 07. 2020
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