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НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

5000 гр. Велико Търново, бул. „България” № 76 

телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: nvu@nvu.bg 
 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от професор д.н. Севдалина Илиева Димитрова,  

професор в научна секция „Иновационна дейност и сътрудничество с 

външни организации“ на Институт „Научноизследователска и 

иновационна дейност“ при НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново,  

бул. „България“ № 76, тел. +359 887 395 307; sevdalinaid_bg@mail.bg 

Регистрационен номер 45970 в регистър за научната дейност - 

https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/14061; 

Регистрационен номер 14061 в регистъра на академичния състав - 

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/14061; 

Област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана 

Професионално направление 9.1. Национална сигурност 

Научна специалност 05-02-24 „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (отбрана и национална сигурност)” 

 

на научните трудове, представени по конкурса  

за заемане на академична длъжност „доцент”  

в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“,  

професионално направление 9.1. „Национална сигурност (Национална 

сигурност и обществен транспорт)“,  

обявен в ДВ, бр. 56/ 19.06.2022 год. 

 

 

Научното жури е обявено със заповед на Ректора на ВУСИ № 37 от 

31.10.2022 год. 
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1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

 

Единствен кандидат по конкурса за заемане  на академична длъжност 

„доцент“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, ПН 9.1. 

„Национална сигурност (Национална сигурност и обществен транспорт)“ е 

доктор Васил Митков Колев. Научноизследователската и научно-

приложната дейност на кандидата е в областта на обществения транспорт 

през призмата на националната сигурност.  

Списъкът на научните трудове на кандидата по конкурса включва 16 

броя заглавия, публикувани след придобиване на образователната и научна 

степен „доктор“. Научните трудове на д-р Васил Колев са обособени както 

следва:   

➢ монографии – 1 (един) бр. в обем от 166 стр.; 

➢ публикувана книга на база защитен дисертационен труд за 

придобиване на ОНС „доктор“ – 1 (един) брой в обем 170 стр. 

➢  научни статии – 4 (четири) броя в обем от 20 стр.;  

➢  научни доклади– 10 (десет) броя с общ обем от 48 стр. 

Шест броя от научните доклади са под печат, за което е представен 

надлежно оформен документ. Една от научните статии е на латиница, 

останалите 15 публикации са  на кирилица. Научните публикации за 

рецензиране  са авторски. 

Научните трудове са публикувани в престижни национални и 

чуждестранни издания, с общ обем от 404 страници и непосредствено са 

свързани с научната специалност и тематичната област на конкурса за 

заемане на академична длъжност „доцент“. Всеки от научните трудове е 

преход и надграждане в научно-изследователската дейност на д-р Колев, 

което обстоятелство го представя като млад, последователен, целенасочен 

изследовател и  учен.  

Научната продукция, представена от кандидата в конкурса напълно 

отговаря на националните минимални изисквания за заемане на 

академична длъжност „доцент“ по дейности и показатели в ПН 9.1. 

„Национална сигурност“. В потвърждение е представената справка с общ 

точков еквивалент 560 точки (гр. А – 50 т., гр. B – 100 т., гр. Г – 215 т. и гр. 

Д -195 т.) при минимално изискуеми 400 точки. 

Количеството на представените за рецензиране публикации от 

кандидата е представително и считам, че са достатъчни за участие в 

конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ във ВУСИ, гр. 

Пловдив. 

Актуалността на разработваните проблеми в предложените за 

рецензиране трудове, в научно и научно-приложно отношение произтича 

от необходимостта да бъде разширено системното научно познание за 

сигурност, като акцентът е на ролята на обществения транспорт и 

отражението на зелената енергия върху неговото бъдещо развитие като 

част от политиката за сигурност на страната.  
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В тематично отношение трудовете на д-р Васил Колев са фокусирани 

върху релацията „зелена енергия-обществен транспорт - национална 

сигурност“, което обстоятелство е релевантно на ПН 9.1. Национална 

сигурност. Основен измежду тях е монографичният труд „Националната 

сигурност  и свързаността й с обществения транспорт“ с характер на 

хабилитационен труд (№ 1), с който са свързани и съпътстващите 

публикации от списъка на трудовете за участие в конкурса (№ 3-16).  

Защитимостта на изследователската теза, формулирана от автора се 

основава на систематизацията на съществуващите в теорията и практиката 

изследвания и стремежът за генериране на нови знания за ефективни 

механизми и инструменти за внедряване на иновативни модели в 

обществения транспорт в контекста на Стратегиите за устойчиво градско 

развитие като императив на националната сигурност, разбирана в широк 

смисъл. Това е и основният научноизследователски принос на 

представения научен труд. 

Основен научно-приложен принос на монографичния труд е 

предложеният концептуален модел за достъпна градска среда и 

перспективите в развитието на обществения транспорт, с акцент на 

автомобилния, чрез използване на „зелената енергия“, с адекватна на 

динамичните промени на средата за сигурност правно-регулативна рамка.   

Трудовете, представени за рецензиране, се отличават с актуалност, 

последователност, логическа и аналитична мисъл и непосредствено са 

свързани с научната специалност и тематичната област на конкурса. 

Представят автора им като последователен изследовател, популяризиращ 

научните изследвания и постижения в теорията и практиката на 

интегрираната транспортна политика на страната, като една от секторните 

политики на националната сигурност и приносът й за изграждането на т.н. 

„умни градове“. С тях се запълва празнотата в научното познание за  

сигурност.  

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

В хода на работата ми като член на научното жури не са постъпили 

сигнали, аргументирани по съответния законов ред в писмен вид за 

наличие на плагиатство в представените за рецензиране трудове на 

кандидата по конкурса. И аз като член на научното жури не съм 

установила елементи на плагиатство и недобросъвестно използване на 

чужди научни резултати в трудовете на кандидата.  

 

3. Основни научни резултати и приноси 

Научните и научно-приложните резултати и приноси от научните 

търсения на автора се основават на задълбоченото познаване и творческото 

адаптиране на съвременни  научни теории, концепции и публикации по 

изследваната проблематика, анализираните проблемни области в 

обществения транспорт, пречупени през призмата на националната 
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сигурност в динамично променлива среда. Получените научни резултати 

на основата на системния подход и следвайки логиката на изследванията 

на автора ми дават основания да дефинирам следните научни и научно-

приложни резултати и приносни моменти.  

3.1.Научни резултати и приноси: 

➢ обогатена и доразвита е теоретичната рамка на приложимост 

на зелената енергия за развитие на интегрираната транспортна система на 

страната ни с акцент на автомобилния транспорт в устойчива градска и 

междуселищна среда; 

➢ генерирани са нови знания основаващи се на ефективни 

иновативни механизми и инструменти за развитие обществения транспорт, 

като секторна политика на националната сигурност. 

3.2. Научно-приложни резултати и приноси: 

➢ научно обоснована и доказуема е научно-експертната 

платформа за създаване на концептуален модел за устойчиво развитие на 

обществения транспорт, с адекватна на динамичните промени на средата за 

сигурност правно-регулативна рамка и с принос към достъпната градска 

среда; 

➢ предложен е алгоритъм за интегриран подход за устойчиво 

развитие на обществения транспорт на базата на „зелената енергия“ с 

принос за изграждане на „умни градове“ и достъпна градска среда, 

пречупен през призмата на националната сигурност. 

 

4. Оценка на значимостта на приносите за науката и 

практиката 

Приносите в трудовете, представени за участие в конкурса за заемане 

на академична длъжност „доцент“, се отличават със своята научна и 

научно-приложна значимост за ефективното управление на процесите, 

свързани с устойчиво развитие на обществения транспорт и защитимост на 

свързаността на автомобилния транспорт с националната сигурност. 

Служат като методологическа база за диагностика на измеренията на 

релацията „зелена енергия-обществен транспорт - национална сигурност“  

и обвързването й със стратегическите решения за защита на националната 

сигурност. 

Значимостта и ефекта на приносите за науката и практиката, които са 

лично дело на кандидата по конкурса, са доказани в неговите научни 

трудове и не търпят опровержение, с което го утвърждават като млад учен 

в областта на науката за сигурност.  

Представена е справка за общо 30 (тридесет) броя цитирания от 

други автори, в т.ч. 9 (девет) броя в монографии и колективни томове с 

научно рецензиране и 21 (двадесет и един) броя в нереферирани списания  

с научно рецензиране.  

 

5. Критични бележки за представените трудове 

Бележките към научно-изследователската продукция и дейност на 
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доктор Васил Колев, които са с характер на препоръки за бъдещата му 

дейност, са: 

➢ Препоръчително е в увода на монографията да се обосноват 

целта, задачите, предмета  и обекта на научното изследване и използваната 

методология; 

➢ целесъобразност от верификация на резултатите и моделите; 

➢ насочване на публикационната дейност към издания с научно 

рецензиране и индексирани в международната научна мрежа.  

Посочените бележки по-скоро имат дискусионен характер и не 

намаляват достойнствата на представените от кандидата по конкурса 

трудове. 

 

6. Заключение 

Считам, че научните трудовете, представени за рецензиране от 

доктор Васил Митков Колев, са самостоятелно дело и успешно защитават 

научните и научно приложните резултати и приноси в тях. Те с успех 

могат да се използват като изходна база за по-нататъшни научни 

изследвания и публикации на кандидата.  
Представените от кандидата по конкурса документация и научна 

продукция отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, за съответствието с 

минималните национални изискания и изискванията по чл. 1а, ал. 2 от 

Правилника за неговото приложение за придобиване на академична 

длъжност „доцент“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и 

отбрана“, ПН 9.1. „Национална сигурност“ и на нормативната уредба на 

ВУСИ, гр. Пловдив. 

 

7. Оценка на кандидатите 

Оценката ми за научните трудове на доктор Васил Митков Колев, 

единствен участник в конкурса за академична длъжност „доцент“ в област 

на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност (Национална сигурност и 

обществен транспорт)“, е положителна. 

Академичният стил, разбираемост, неоспоримост на професионалния 

и експертен опит на доктор Васил Митков Колев с потенциал за 

приспособимост към промяната и иновативност в обучението и 

формирането на способности за научни изследвания, го утвърждават като 

учен и изследовател, който познава изследваната проблематика, прилага 

критичен подход и умее да извежда и генерира нови знания и практико-

приложни обосновки. Това ми дава основание да  предложа на  

уважаемото научно жури по конкурса  доктор Васил Митков Колев да 

бъде избран и предложен да заеме академичната длъжност „доцент” в 

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност (Национална сигурност и 

обществен транспорт)“, за нуждите на Висше училище по сигурност и 
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икономика гр. Пловдив. 
 

 

Член на журито:  

проф. д.н.  Севдалина Димитрова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.11.2022 год. 

гр. Велико Търново 


