ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“

СТАНОВИЩЕ
от доцент доктор Никола Людмилов Стоянов
доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования
на тактическо ниво“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Варна, ул. „Васил Друмев“ 73, тел. 052 55 22 88
на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична
длъжност „професор“ в катедра „Военноморски сили“ на факултет
„Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, в област на
висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление
„Военно дело“, учебни дисциплини: Бойна поддръжка и осигуряване в
морските операции, Оперативно изкуство на ВМС; Методология на научните
изследвания, обявен със заповед на Началника на Военна академия „Г. С.
Раковски“ № СИ29-РД03—24 /05.02.2020 г. и публикуван в Държавен
вестник брой № 15 от 21.03.2020 г. т.1097а
на кандидата:
доцент доктор на военните науки Георги Благов Торнев,
доцент в катедра „Комуникационно- информационни системи“ на
факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“
1. Обща характеристика на научноизследователската, научноприложната и педагогическата дейност на кандидата
В обявения конкурс за получаване на научното звание „професор“
кандидатът доцент д.в.н. Георги Торнев, представя 21 научни публикации
с общ обем от 852 страници, които включват:

-

монографии – три заглавия с общ обем от 686 стр.;

-

доклади, публикувани в нереферирани списания с научно

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 17
заглавия с общ обем от 155 стр.;
-

публикувана глава от колективна монография - едно заглавие с

обем от 11 стр.
От представените 21 публикации – само две са разработени в
съавторство. Двадесет от публикациите са на български език, а една – на
английски.
Представените публикации са насочени към изучаването на актуални
теоретични и приложни проблеми в сферата на военното дело и
националната сигурност, като основен научен интерес на кандидата
представляват националната сигурност, бойната поддръжка на морските
операции и оперативното изкуство на ВМС.
От анализа на представените публикации може да се направи
заключение, че доцент д.в.н. Торнев демонстрира широко познаване на
теоретичните проблеми, дообогатява военната теория в предметните области
на изследване като решава значителен брой теоретични и практически
проблеми.
От представената от доцент д.в.н. Торнев научна продукция може да се
направи заключение, че тя съответства на съвременните изисквания и
напълно отговаря на преподаваните от него дисциплини, което му позволява
да съчетава изследователска и педагогическа дейности в процеса на
генериране на нови знания, свързани с актуалните проблеми на военното
дело и националната сигурност.
2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата
Познавам доцент д.в.н. Георги Торнев от годините когато самият аз бях
слушател във ВА „Г. С. Раковски“. Запомнил съм го като добър преподавател
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и педагог. Същият притежава дългогодишен преподавателски опит.
Фактът, че доцент д.в.н. Георги Торнев е бил ръководител на трима
докторанти, успешно защитили своите дисертации и дипломен ръководител
на 25 обучаеми е свидетелство за успешната му педагогическа работа.
3. Основни научни резултати и приноси
Научните и научно-приложните приноси на доцент д.в.н. Георги
Торнев могат да се окачествят като значителни и оригинални. Те могат да се
обособят в следните групи:
 Обогатяване на военната теория и теорията на сигурността – за това
свидетелстват публикации с номера 1.1, 2.1, 2.2 и 4.1
 Тълкуване на съществуващи, адаптиране и създаване на нови подходи,
методи и форми в областта на военното изкуство и теорията на
сигурността - публикации с номера 3.5, 3.8, 3.9, 3.11, 3.13, 3.15.
 Прилагане на научните изследвания в практиката -

публикации с

номера 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.12, 3.16, 3.17.
Към научно-приложните приноси се отнасят и разработените от доцент
д.в.н. Георги Торнев учебници и учебни помагала, предназначени за
осигуряване на обучението на слушателите от ВА „Г. С. Раковски“.
4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката
Изводите и научните постижения, посочени в горепосочените тематики
са прецизно аргументирани и са изцяло плод на амбициите и научните
търсения на доцент д.в.н. Георги Торнев. Тези приноси са оригинални и
значими от гледна точка на теорията на военното дело и националната
сигурност като представят теоретични обобщения и решения на важни за
въоръжените сили и системата за национална сигурност проблемни въпроси.
5. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата
Посочените приноси са лично дело на доцент д.в.н. Торнев, което се
потвърждава

от

публикациите

му.

самостоятелни публикации и изследвания.
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Основно

авторът

разработва

6. Критични бележки за представените трудове
Към представените от кандидата научни трудове нямам критични
бележки, които да променят значимостта на посочените научни приноси.
7. Заключение
Имайки предвид изложеното дотук, както и количеството и качеството
на представените научни и педагогически трудове и научните приноси на
единствения кандидат в конкурса доцент д.в.н. Георги Благов Торнев,
считам, че той напълно съответства на изискванията на ЗРАСРБ и
Правилника за неговото прилагане за присъждане на званието „професор”,
както и на изискванията и условията на конкурса.
Препоръчвам на уважаемото научно жури да предложи на Факултетния
съвет на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“
да избере кандидата на академичната длъжност „професор“ в катедра
„Военноморски сили“.
ЧЛЕН НА ЖУРИТО:
ДОЦЕНТ ДОКТОР _____________НИКОЛА СТОЯНОВ
31.07.2020 г.
гр. Варна

4

