СТАНОВИЩЕ

От проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова,
Член на научното жури със заповед № 37 от 31.10.2022
на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност “доцент“ в област на висшето образование 9 „Сигурност и отбрана
професионално направление 9.1. Национална сигурност и отбрана
Специалност „Сигурност и транспорт“

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, брой 56/19.07.2022 г. и в
сайта на Висшето училище за сигурност и отбрана като кандидат участва д-р
Васил Колев
1. Кратки биографични данни.
Д-р Васил Колев е магистър по право. Защитил е докторат по право през
2018 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Заемал е различни
управленски длъжности в общинската администрация на гр. Пловдив, бил е и
асистент по право от 10 2018 до 10.2020 г. в ПУ, а сега е юрисконсулт към
Община Пловдив.
2. Общо описание на представените материали:
Кандидатът Васил Колев участва в конкурса с:
1. Две монографии, едната от които е публикуваният дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен доктор по право.
2. Шестнадесет статии, от които шест са под печат

Д-р Колев в хабилитационния си труд „Националната сигурност и
свързаността й с обществения транспорт“ и в представените статии изследва
взаимозависимостта между националната сигурност, различните форми на
обществен транспорт и зелената енергия.
Представената научна продукция покрива националните минимални
изисквания за съответната процедура с общ брой точки 560.
3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата
(известни цитирания)
Д-р Колев е представил петнадесет цитирания в публикации в областта на
националната сигурност.
4. Обща характеристика на дейността на кандидата
Д-р Колев има стаж в преподавателската дейност като асистент по право
в Пловдивския университет.
Творчеството на д-р Колев е точно ориентирано към целите на конкурса.
Научните му изследвания са свързани с многовекторните взаимозависимости
между сигурност, обществен транспорт и зелена енергия.
4.1.

Приноси

В научните изследвания на д-р Колев има три тематични области, в които
той прави своите доказани научни приноси:
1. В теоретичен план е създаден модел, в който успешно се изследват
специфичните

особености

на

връзката

обществен

транспорт

–

сигурност. Систематизирани са откритите в литературата проблеми,
мнения и оценки по отношение на транспортната схема и защитата на
националната сигурност. От значение са изследваните компютърни
системи свързани с ефективността и финансовите разходи.
2. В научно-практичен план е анализирана съществуващата схема на
обществения транспорт в Р България, посочени са недостатъците
свързани с защитата на националната сигурност, екологията и

устойчивото развитие на населените места. Направените от д-р Колев
практични

предложения

имат

своите

конкретни

резултати

в

усъвършенстване на транспортната схема с цел подобряване на
контрола и сигурността на пътно-транспортните схеми. От значение са
и направените предложения за реализиране на различни по вид
транспортни схеми и за подобряване на нормативната уредба във връзка
с обществения транспорт.
3. Постигнатите от д-р Колев научно-практически резултати дават
възможност

на

една

широка

аудитория,

интересуваща

се

от

взаимовръзката обществен транспорт-национална сигурност да получи
достъп до изследвания, разглеждащи тези въпроси върху основата на
широка теоретична база и практически резултати.
5. Критични бележки
Научната продукция на д-р Васил Колев е последователна и методично
ориентирана към изследването на сложните и динамично променящи се въпрос,
свързани с многообразните и динамично развиващи се взаимозависимости
между обществения транспорт-зелена енергия-национална сигурност. Всяка
една от тези области има своите предизвикателства, очертаващи един широк
хоризонт за не само тяхното развитие, но и увеличаващи се възможности за
създаването на една достатъчно устойчива система гарантираща националната
сигурност. Д-р Колев изследва тема, която няма точно определени граници
както в теоретичен, така и в практичен план. Това е предимство, което свежда
до минимум всяка една критична бележка към представената научна
продукция.
Препоръката е темата да бъде продължена, тъй като има бъдеще. Вероятно
трябва да се задълбочи и разшири изследването на дихотомията обществен
транспорт-национална сигурност в по-задълбочен план през призмата на
предизвикателствата, свързани с прилагането на зелената енергия.

6. Заключение
Предвид гореизложеното, предлагам на членовете на уважаемото жури да
гласуват д-р Васил Колев да бъде одобрен за академичната длъжност “доцент“
в област на висшето образование 9 „Сигурност и отбрана професионално
направление 9.1. Национална сигурност и отбрана; Специалност „Сигурност и
транспорт“

13.11.2022 г.
гр. София

С уважение:
/проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова/

