СТАНОВИЩЕ
От доц. д-р Руси Владимиров Янев, хабилитиран по научната специалност
„Организация и управление извън сферата на материалното производство” от
професионално направление „Национална сигурност“, член на научно жури за оценяване
на материалите, представени от Васил Митков Колев за участие в конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент“ във Висше училище по сигурност и икономика –
Пловдив, област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.1. Национална сигурност („Национална

сигурност и обществен

транспорт“)
Съответствие

на

количествените

резултати

от

научната

и

преподавателската дейност на кандидата с нормативните минимални национални
изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионалното
направление „Национална сигурност“
В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 56 от 19.07.2022 г. за
нуждите на Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) - Пловдив, участва Васил
Митков Колев. Кандидатът е придобил образователната и научна степен (ОНС) „доктор“
по професионално направление 3.6. Право, докторска програма „Наказателен процес“.
За участие в конкурса д-р Колев е представил публикуван авторов монографичен
труд

и

други

произведения.

С

придобитата

докторска

степен,

двегодишна

преподавателска дейност на академичната длъжност „асистент“ в юридическия факултет
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и публикуван самостоятелен
монографичен труд, Васил Колев отговаря на условията, визирани в Закона за развитието
на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), значими за начало на оценката за
наличието на минимални национални изисквания за заемане на академичната длъжност
„доцент“ в професионалното направление „Национална сигурност“.
Определям следната количествена оценка на материалите, представени в конкурса
от д-р Васил Колев в съответствие с минималните национални изисквания за заемане на
академичната длъжност „доцент“ в професионално направление „Национална сигурност“:
- 50 точки за защитен дисертационен труд и присъдена ОНС „доктор“;
- 75 точки за публикувана книга „Съдът като субект на наказателния процес“,
издателство на ВУСИ, Пловдив, 2022 г., ISBN 978-619-7343-65-6, на базата на защитен
дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ по право;
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- 100 точки за хабилитационен труд – публикувана рецензирана самостоятелна
монография на тема „Националната сигурност и свързаността й с обществения
транспорт“, издание на ВУСИ Пловдив, 2022 г. ISBN 978-619-7343-68-7;
- общо 140 точки за четиринадесет статии и доклади, публикувани в нереферирани
списания с научно рецензиране и в редактирани колективни томове;
- общо 90 точки за девет цитирания в монографии и колективни томове с научно
рецензиране;
- общо 105 точки за двадесет и едно цитирания в нереферирани списания с научно
рецензиране.
Посочената количествена оценка отразява минималните изисквани точки по групи
показатели за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление
„Национална сигурност“.
Резултати от представените за оценка научно-изследователски трудове на
кандидата
За оценка на резултатите от трудовете на кандидата за доцент съм разгледал една
монография, която е публикуван хабилитационен труд, шест статии, от които една на
английски език и осем научни доклада. Произведенията са създадени от Васил Колев след
придобиване на докторската степен, не повтарят дисертационния труд и са свързани само
с изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионалното
направление „Национална сигурност“.
Основният хабилитационен труд на д-р Колев е публикуваната монография на
тема „Националната сигурност и свързаността й с обществения транспорт“, с обем 156
страници, издание на Издателски комплекс на ВУСИ Пловдив през 2022 г. Темата,
представена в три глави е интердисциплинарна и в структурираното изложение по нея се
преплитат описателния и обяснителния подход за търсене на ефективен модел за
сигурността на държавата чрез екологичен обществен транспорт. Акцент в монографията
е особената функция на системата на обществения транспорт в контекста на
икономическата и екологична сигурност на Република България като част от нейната
национална сигурност.
Умело са засегнати известни, но интерпретирани по нов начин теоретични
постановки от управленската наука и правото, което е довело до обосновани изводи за
насоките за усъвършенстване на защитата на националната сигурност в контекста на
екологичен обществен транспорт, предимно в градска среда. Авторът е използвал
общонаучни и емпирични изследователски методи и вследствие на тяхното съчетание е
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защитил и предложил обосновани решения за повишаване на ефективността и
ефикасността на елементи на обществения транспорт и инфраструктура с изкуствен
интелект. Съдържанието на труда попълва частична празнота в специализираната
литература, която изследва проблемите на защитата на националната сигурност в
контекста на функционирането на видове обществен транспорт.
В статиите „Национална сигурност и устойчивост във вътрешноградския
транспорт“, „Спецификация на вътрешноградските превози с оглед националната
сигурност в Република България“, „Зелена енергия и автобусен транспорт – тенденции в
развитието му от гледна точка на националната сигурност“, „Умни градове“, автобусен
транспорт и национална сигурност“, „Устойчива градска мобилност и обществен
транспорт в република България – бъдеще и перспективи“, публикувани в списание
„Национална сигурност“, София, „Виктори ИЗДАТ“ ЕООД, ISSN 2682–9983, в различни
броеве на 2022 г., авторът Васил Колев анонсира към изследователската общност
необходимостта от оценка на предизвикателствата за елементи от националната
сигурност от обществения транспорт в градовете, използването на изкуствен интелект и
енергия от възобновяеми източници.
Кандидатът за доцент е представил на научни конференции в страната доклади по
теми с материя, в която се е специализирал. Представянето на значими резултати от
изследователска дейност на научните форуми сочи за опита и утвърждаването на доктор
Васил Колев и като преподавател във висше училище.
Резултатите от изследователската работа на д-р Колев са с пряко приложение в
подготовка на студенти и специализанти във Висшето училище по сигурност и
икономика - Пловдив и други висши училища. Публикациите на кандидата за доцент
съставляват части от информационния фонд на учебни дисциплини, свързани със защита
на националната сигурност от процеси и явления с негативен характер. Тяхното
използване може да доведе и до подобряване на практиката на държавни и корпоративни
структури в различни направления на дейност.
Научни приноси от трудовете на кандидатката
Тематиката, която кандидатът за доцент разработва в произведенията си надгражда
специализираната научна литература, основно в областта на прехода към енергия от
възобновяеми източници в транспортния сектор и неговата свързаност със защитата на
националната

сигурност.

Неговите

научно-изследователските

трудове

отразяват

резултати от анализи на събития и обществени явления, свързани с институционалната и
функционалната организация на обществения транспорт в контекста на риска от засягане
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на икономическата и екологичната сигурност. Разработена е система от методи за анализ
и оценка на измененията в обществената транспортна система с цел подобряване на
транспортната схема, а чрез нея и за ограничаване на заплахите за националната
сигурност. От кандидата за доцент е реализиран успешен опит за определяне на
тенденциите за развитие на пътно-транспортната мрежа и модернизацията на структурата
на обществения транспорт в Република България и описание и обяснение на елементи от
функционирането на компютърни системи с изкуствен интелект за екологичен и устойчив
обществен транспорт.
С доказателствата

и резултатите

от оценяваните

трудове се обогатява

управленската наука във фазите програмиране, организиране, ръководство и контрол.
Изведените авторови тези надграждат утвърдени теоретични постановки в сферата на
иновациите в обществения транспорт, управлението на риска в социалната организация за
защита на елементи от националната сигурност.
Посочените научни приноси са доказани от д-р Колев с публикуването на
изследвана материя, в която той се специализира, като анализира научни публикации,
правни актове и обобщени резултати от практическата работа на компетентни органи.
Оригиналност на представените трудове и достоверност на научните данни
в тях
Представените публикации за оценка от научното жури са лично дело на
кандидата за доцент.
Методологията, която е използвана при изследванията съчетава различни методи,
упражняването на които по отделно или в съвкупност довежда до оценка за достоверност
на получените научни данни. При запознаването и оценката на трудовете на кандидата за
доцент Васил Колев не установих наличие на плагиатство. Авторът на трудовете е
предоставил писмени справки, в които са отразени получените точки по групи показатели
за съответствие с минималните национални изисквания за доцент в професионалното
направление „Национална сигурност“, приносите за теорията и практиката, които се
съдържат в публикациите и получените научни и практико-приложни резултати.
Приемам приносите и научните резултати, описани и обяснени от кандидата в справките,
приложени в материалите за конкурса.
Критични бележки, въпрос и препоръка
По представената от кандидата монография „Националната сигурност и
свързаността й с обществения транспорт“ имам ограничен брой критични бележки - от
формален и съдържателно-методологичен характер.
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Балансът в обема на материята в главите е несъразмерен. Например, първа глава е
в обем тридесет страници, втора – седемдесет и пет и трета тридесет и пет. Във
въведението не са достатъчно аргументирани актуалността и значимостта на изследваната
тема за защитата на националната сигурност. Предметът, целта, задачите и методите на
изследване не са посочен еднозначно. Заключението не е обхванало постигнатите
резултати от изследването с посочване на решените задачи с използване на общонаучни и
емпирични методи. Авторът е използвал ограничен обем публикации на различни автори
и други източници - 13 на кирилица и 5 на латиница в изследователския процес, което е
резултатирало в малкото на брой цитирания.
Към доктор Колев имам въпрос: „Кои са съдържателните елементи на легалния
термин „национална сигурност“ и как те могат да се свържат с насоки за развитие на
обществения транспорт?“.
Препоръката ми за развитието на научно-изследователската дейност на доктор
Васил Колев е в сферата на материята, обхващаща теоретични постановки в учебната
дисциплина, за преподаването на която той кандидатства. Да продължи да проследява и
разработва тематика за измененията в състоянието на националната сигурност в
контекста на развитието на системата на обществения транспорт в градска среда чрез
изкуствен интелект.
Посочените критични бележки, въпрос и препоръка не влияят на общата
положителна оценка на трудовете на кандидата за доцент д-р Васил Колев.
Заключение
Изследователските трудове на доктор Васил Колев заслужават обща положителна
оценка. Той познава в основни линии литературните и други източници по изследваните
проблеми и ги използва със стремеж към творчески подход. Наукометричните параметри
на кандидата отговарят на законовите изисквания за заемане на академичната длъжност
“доцент” в професионалното направление „Национална сигурност“.
Предвид на гореизложеното, предлагам състава на научното жури да класира
кандидата за участие в конкурса д-р Васил Митков Колев и го предложи за избор от
факултетния съвет на Учебно-научен център „Национална сигурност и обществен ред“
при ВУСИ за доцент по професионално направление „Национална сигурност“.
10.11.2022 г.

Член на научното жури: (п)
доц. д-р Руси Янев

5

