СТАНОВИЩЕ

От доц. д-р Владимир Йорданов Зонвиев,
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 притежава образователна степен магистър по право, като
в последствие защитава ОНС доктор по право през 2018 г. в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“. Заема е оперативни позиции в общинските
структури на гр. Пловдив, като в периода от 10 2018 до 10.2020 г. е и асистент
по право в ПУ.
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
взаимовръзката на националната сигурност с обществения транспорт и зелената
енергетика.
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 доказва стаж с преподавателска активност като асистент по
право в Пловдивския университет.
Разработките на д-р Колев са фокусирани върху целите на конкурса.
Научните му изследвания са свързани с взаимовръзки между националната
сигурност с обществения транспорт и зелената енергетика.
4.1.

Приноси

В научната работа на д-р Колев е поставен акцент върху три тематични
области с доказани научни приноси:
1. В теоретичен план е структуриран модел, който успешно изследва
връзката между обществения транспорт и сигурност. Анализирани са

откритите в литературата проблеми, мнения и оценки по отношение на
транспортната схема и защитата на националната сигурност.
2. В научно-практичен план е изследвана съществуващата схема на
обществения транспорт в страната, изяснени са дефицити, свързани със
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.
3. Синтезираните от д-р Колев научно-практически резултати дават
перспективи пред специализираната аудитория, интересуваща се от
взаимовръзката обществен транспорт-национална сигурност, да получи
достъп до структурирани и актуални резултати.
5. Критични бележки
Научната разработка на д-р Васил Колев е последователна и методично
ориентирана към проучването на комплексните и динамично променящи се
дискурси, свързани с взаимозависимости между обществения транспорт, зелена
енергия и национална сигурност.
Препоръката е темата да бъде задълбочена в посока цифрова енергетика
като предпоставка за устойчив обществен транспорт, тясно свързан със
зелените генераторни мощности и сигурността на критичната енергийна и
транспортна инфраструктура.
6. Заключение
С оглед на изложените обстоятелства, предлагам на членовете на
уважаемото жури да гласуват положително за кандидатурата на д-р Васил
Колев и 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“

12.11.2022 г.
гр. София

С уважение:
/доц. д-р Владимир Йорданов
Зиновиев/

