
ВОЕННА АК АДЕМИЯ „Г.С.Р АКОВСКИ" 

Рег. № СИ-29- JJ;e ;J!) дl.2020 г.

Екз.№L 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

Днес, 24.03.2020 г., научно жури, обявено със заповед № СИ29-РДО3-
246/08.11.2019 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски", в състав: 

1. Членове
,.Г. С. Раковски": 

на научното жури, външни за Военна академия 

1.1. Професор доктор Евгени Петров Манев Университет по 
библиотекознание и информационни технологии, гр. София, област на висшето 
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 
3.5. Обществени комуникации и информационн:и науки. 

1.2. Професор д.н. Толя Ангелова Стоицова - Нов български университет, гр. 
София, област на висшето. образование 3. Социални, стопански и правни науки, 
професионално направление 3.5. Обществени комуникации· и информационни 
науки. 

1.3. Професор д.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева - Университет по 
библиотекознание и информационни технологии, гр. София, област на .висшето 
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 
3.5. Обществени комуникации и информационни науки. 

1.4. Професор доктор Златин Иванов Киряков - Европейско висше училище 
по икономика и мениджмънт, гр. Пловдив, област на висшето образование 3. 
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. 
Обществени комуникации и информационни науки. 

2. Членове на научното жури, вътрешни за Военна академия
,,Г. С. Раковски": 

2.1. Професор д.ик.н. Гошо Кирилов Петков, Военна академия „Г. С. 
Раковски", с област на висшето образование 9 Сигурност и отбрана, 
професионално направление 9J Национална сигурност; Университет по 
библиотекознание и информационни технологии, с област на висше образование 
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни науки.

2.2. Професор· д.н. Цветан Атанасов Семерджиев, Университет по 
библиотекознание и информационни технологии, с област на висшто образование 
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни науки.

2.3. Професор д.н. Стоян Георгиев Денчев, Университет по 
библиотекознание и информационни технологии, с област на висшето образование 
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3 .5.
Обществени комуникации и информационн� науки,

се събра на заключително заседание за провеждане на конкурс за заемане на 



академична длъжност „доцент" . за цивилен служител в · област на - висшето 
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9 .1. Национална 
сигурност или 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки", за 
преподаване на учебните дисциплини „Основи на публичните комуникации", 
„Технология на публичните комуникации", ,,Връзки с обществеността при 
инциденти и кризи" и „Стратегическо лидерство" в катедра „Психология и 
лидерство", факултет „Национална сигурност и отбрана" на Военна академия „Г. 
С. Раковски", обявен със заповед № СИ-29 РДОЗ-26/05.02.2020 г. на началника на 
Военна академия „Г. С. Раковски" и в бр. 93/26.11.2019 г. на „Държавен вестник". 

Професор д.н. Цветан Атанасов Семерджиев в качеството си на председател 
на научното жури откри заседанието. 

На заседаниято присъстват: 
1. Професор д.н. Цветан Атанасов Семерджиев
2. Професор д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
3. Професор д.н. Стоян Георгиев Денчев
Останалите членове на научното жури не присъстват поради обявеното

извънредно положение в страната и предприетите мерки срещу 
разпространението на коронавируса COVID" 19 и връзката с тях е предвидена 
дистанционно по телефона на високоговорител. 

Кандидатите за заемане на обявената . академична длъжност „доцент" в 
катедра · ,,Психология и лидерство" на факултет „Национална сигурност и 
отбрана" главен асистент доктор Сашо Драгиев Воденичарски и доктор Пламен 
Атанасов Атанасов присъстват в готовност да направят кратко представяне по 
избрана от тях тема, съответстваща на обявения конкурс, и да отговарят на 
бележките, посочени в рецензиите и становищата, както и на отправените 
към тях въпроси от членовете на журито. 

На основание Указ № · 71 на Президента на Република България, 
издаден в София на 23 март 2020 г., е обнародван в ,,Държавен вестник" 
(извънреден брой 28 от 24.03.202 г.)Закон за мерките и действията по време 
на извънредно положение. 

Предвид изпълнение на законовите мерки по време на извънредното 
положение, председателят на научното жури предложи да бъде прекратено 
днешното заседание на основание чл. 3 от Закона за мерките и действията по 
време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание 
от 13 март 2020 г., параграф 24 и 52 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона.·

Председателят на научното жури . запозна кандидатите по обявения 
конкурс доктор Сашо Драгиев Воденичарски и доктор Пламен Атанасов 
Атанасов с направеното предложение. 

Професор д.н. Цветан Атанасов· Семерджиев предложи на членове на 
научното жури да се гласува направеното предложение. 



Гласували: ,,за�' - 7; �,против":._ няма; ,,въздържал се" - няма. Приема се. 

В резултат на проведеното гласуване, научното жури 

РЕШИ: 

На основание чл. 3 от Закона за мерките и действията по време на 
извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г. и параграф 24 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Закона прекратява заключителното заседание на научното жури, обявено със 
заповед № СИ29-РДОЗ-246/08.11.2019 г. на началника на Военна академия „Г. С. 
Раковски" до отмяната на извънредното положение в Република България. 

Председател: професор д.н. . тан СЕМЕР джиЕВ 

Протоколист: 
доцент доктор Максим КАРЕВ 

Отпечатано в два екземпляра: 

Екз. № 1- за Военна академия, РНКИ, СД № Р АС - 02 
Екз. № 2 - за научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти" 


