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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Христо Илков Христев, член на научното жури в конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент“ — област на висшето образование 3.3. 

Политически науки (Политология — Международни отношения и управление на 

конфликти), обявен ДВ бр. 21 от 15.03.2022 г. 

 
 

Назначен съм за вътрешен член на научно жури по конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 3.3. 

Политически науки (Политология — Международни отношения и управление на 

конфликти), обявен ДВ, бр. 21 от 15.03.2022 г. В конкурса за заемане на 

визираната академична длъжност в рамките на нормативно определения срок е 

подадена една кандидатура — тази на гл. ас. д-р Искрен Иванов. Кандидатурата 

е определена като допустима. 

 
Искрен Иванов е бакалавър по политология от СУ „Св. Климент 

Охридски“ (1.06.2007 г.) и магистър по европеистика от СУ „Св. Климент 

Охридски“ (1.07.2009 г.). Защитил е докторска степен по политология 

(международни отношения) през 2013 година, като наред с това е 

специализирал в проблематиката на управлението на конфликти — 03.01.2016- 

01.03.2016 в Университета на Гранада, Испания; противодействие на тероризма 

— Университет на Принстън, САЩ, 10.01.2019-01.02.2019 г.; мендународна 

сигурност — Военна академия на САЩ, Уест Пойнт, 04.02.2019-04.03.2019 г.; 

външна политика на САЩ — Колумбийски университет, САЩ, 04.03.2019 — 
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04.04.2019 г. Осъществил е постдокторско изследване по национална сигурност 

и международни отношения в Университета в Делауер, САЩ — 01.01.2019- 

01.05.2019 г. От 1.12.2013 до 24.04.2014 г. е хоноруван преподавател по 

международни    отношения    и    външна    политика    на   САЩ    в   катедра 

„Политология“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а от 

24.04.2014 г. до настоящия момент е главен асистент по политология 

(международни    отношения    и    управление    на    конфликти)    в    катедра 

.,Политология“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Има 

формиран опит като гост-изследовател в Университета Нова Сорбона — Париж 

3 (1.05.2019-1.07.2019 г.) и като гост-преподавател в Университета на Тексас в 

Остин (1.01.2021 -1.09.2021 г.). 

 
За участие в конкурса за академичната длъжност „доцент“ Искрен 

Иванов е представил хабилитационен труд — монография, озаглавена 

„Православната геополитика на Русия“, Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски“, София, 2019 г. Наред с това кандидатът е представил 

публикувана книга въз основа на защитен дисертационен труд, както и 15 други 

публикации. 

 
Както основният, представен за участие в конкурса научен труд, така и 

останалите предложени публикации разкриват съществен изследователски 

потенциал и съдържат редица елементи с приносен характер. Особено значение 

в тази връзка има развитото от кандидата изследване, фокусирано върху 

евразийството като външнополитическа доктрина. В рамките на своя 

монографичен труд Искрен Иванов умело разкрива основните линии на 

формирането на т.нар. евразийска политическа доктрина, специфичния принос 

на най-видните представители на тази доктрина, както и различните фази на 

нейното развитие. Особен акцент е поставен на новото евразийство, което 

трансформира класическата евразийска школа в религиозно-политическа 

доктрина, легитимираща действията на Русия в системата на международните 

отношения. Искрен Илиев умело развива тезата, че в лицето на 

неоевразийството кръговете, формиращи руското управление през последните 

десетилетия са намерили подходяща идеологическа концепция, която да замени 

съветската идеология и да запълни идейния ваккум в руското общество, създал 

се след разпадането на СССР. Особено достойнство на представения от Искрен 

Иванов основен труд, е че той успява да надникне отвъд общите постановки на 

доктрината за Евразия, като отправя поглед към нематериалния характер на 

новото евразийство — един слабо изследван в научните среди аспект на новата 

руска имперска доктрина. Искрен Иванов убедително защитава разбирането, че 
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именно оформянето на едно нематериално ценностно ядро в неоевразийската 

доктрина е причината неоевразийските хибридни стратегии да са устойчиви и 

успешни. 

 
Останалите представени за участие в конкурса публикации очертават 

ясна линия на научен интерес и задълбочена изследователска работа, 

фокусирана приоритетно върху изучаването на утвърждаването и използването 

на евразийската доктрина като основен инструмент на руската външна политика 

в годините на режима на Владимир Путин. Като значими приноси на Искрен 

Иванов следва да се отчетат изясняването на връзката между възприемането на 

евразийската доктрина като определяща концептуална категория на руската 

външна политика и разгръщането на стратегията на хибридната война като 

ключов аспект на управлението на режима Путин, както и осветляването на 

инструментализирането на православието като „оръжие“ за 

външнополитическо въздействие на руския режим в държави, където не са 

консолидирани устойчиви европейски и демократични ценности. 

 
Видно от представената справка и придружаващите я документи, Искрен 

Иванов отговаря на минималните национални изисквания по ил. 26, ал. 2 и 3 от 

Закона за развитието на академичния състав в Република България, установени 

чрез Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), също както на изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 1 

и 2 и 5 ЗРАСРБ. 

 
Предвид на гореизложеното, изразявам до членовете на научното жури 

становище да бъде прието решение, с което да се предложи на Факултетния 

съвет на Философския факултет д-р Искрен Иванов да бъде избран за „доцент“ 

в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ — област на висшето 

образование 3.3. Политически науки (Политология — Международни отношения 

и управление на конфликти), обявен ДВ бр. 21 от 15.03.2022 г. 
 

 

 

София, 20.06.2022г.                                                   доц. д-р Христо Христев 


