
 

РЕЦЕНЗИЯ 
от капитан I ранг доцент доктор Красимир Петров Костадинов,  

началник на катедра „Военноморски сили“ от факултет „Командно-щабен“ на  
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

 

Област на висшето образование: „Сигурност и отбрана“. 
Професионално направление: „Военно дело“. 
Научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“. 
 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична 
длъжност „професор” 

за научните трудове, представени по конкурса, за заемане на академична 
длъжност „професор“ в катедра „Военноморски сили" на факултет „Командно-
щабен“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, в област на висшето 
образование 9. „Сигурност и отбрана", професионално направление 9.2. 
„Военно дело", за преподаване на учебните дисциплини: „Бойна поддръжка и 
осигуряване в морските операции“, „Оперативно изкуство на ВМС“ и 
„Методология на научните изследвания“, обявен със заповед на началника на 
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ № СИ29-РД03-24 от 05.02.2020 г. 
и публикуван в "Държавен вестник“ брой № 15 от 21.02.2020 г.  

на единственият кандидат в конкурса: 
доцент доктор на науките Георги Благов Торнев, доцент в катедра 

„Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Командно-щабен ” 
във ВА „Г. С. Раковски”.  

 
1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за оценка 

от рецензента? 
Конкурсът за заемане на академична длъжност „професор” в област на 

висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 
9.2. „Военно дело“, се провежда при спазване на всички законови и процедурни 
изисквания и в него участва един кандидат – доцент доктор на науките Георги 
Благов Торнев. 

В конкурса кандидатът е представил обща научна продукция както 
следва: 

- 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. 



 

От представените трудове един е на английски език и 20 на български 
език.  

Според направения от мен преглед в системата на НАЦИД, всички 
представени за оценка по конкурса научни трудове отговарят на законовите 
изисквания и не повтарят публикациите, представени за участие в предходни 
конкурси и придобиване на научна степен „доктор на науките“.  

От предложените за рецензия научни трудове приемам всички, тъй като 
те изцяло отговарят на темата на обявения конкурс. 

 
2. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 
От представените документи за участие в конкурса е видно, че 

кандидатът доц. д. н. Георги Торнев притежава дългогодишен преподавателски 
и изследователски опит в сферата на националната сигурност и по-конкретно 
във военното дело.  

Анализът на предоставените за рецензиране научни трудове сочи, че 
кандидатът е съсредоточил своята научна дейност и изследователски интереси в 
следните тематични области: 

• бойна поддръжка в морските операции; 
• оперативно изкуство на Военноморските сили; 
• национална сигурност. 

Към първата тематична област „бойна поддръжка в морските 
операции“ могат да бъдат отнесени монографиите 1.1 и 2.1, както и научните 
публикации 3.3, 3,5, 3.8, 3.9, 3.12. 

Основно място в тази тематична област заема хабилитационния труд 
„Основи на електронната война във Военноморските сили“. В нея са разгледани 
основни категории на електронната война във ВМС: електронно и 
хидроакустическо наблюдение (хидроакустична поддръжка); електронна и 
хидроакустическа атака (хидроакустично противодействие); електронна и 
хидроакустическа защита; контрол на излъчванията (емисиите). 

Въведен е системния анализ в теорията на електронната война. 
Електронната война и хидроакустичните бойни действия се  разглеждат като 
единна система от сили с електронни оръжия, с различно предназначение. Тя в 
същото време е подсистема на системата за електронна война на Българската 
армия. Формулирана е целта на системата за електронна война във ВМС - 
постигане на доминиране (превъзходство) в електромагнитния и акустичния 
спектър в хода на подготовката и провеждането на морски операции.  

Въведен е процесния подход при описване на динамиката на 
функциониране на системата електронна война във ВМС. Чрез прилагане на 
процесния подход в планирането и провеждането на морски операции са 
детайлизирани действията на силите и средствата за електронна война и са 



 

конкретизирани търсените резултати от процесите. 
Предложен е стратегически подход за управление на рисковете във ВМС. 

За тази цел са дефинирани понятията заплаха, опасност и риск. Трансферирани 
са знания за цикъла на Деминг, от концепцията за „Тотално управление на 
качеството“ в планирането на електронната война и хидроакустичните бойни 
действия. 

Предложен е подход за оценка на ефикасността на електронната война във 
ВМС чрез оценка на решаваните задачи.  

Обогатени са знанията за електронната война в родовете сили на флота. 
На тази база са разкрити и обосновани принципите и подходите за развитие на 
електронната  война във Военноморските сили в съответствие със съвременните 
изисквания, представени са насоки за модернизация и области за придобиване и 
поддържане на способности. 

Друг значим труд от тази област е монографията „Основи на 
маскировката в операциите“. В нея са разкрити същността и съдържанието на 
маскировката и демаскиращите признаци. Разгледани са възможностите на 
различни видове разузнавания. Формулирани са принципи и техники за 
маскировка. 

Осветена е същността на маскировката от гледна точка на  
информационните операции. 

Прецизирано е планирането на маскировката за флотилия бойни и 
спомагателни кораби. Описан е опита от прилагането на маскировката в хода на 
десантната операция „Оверлорд“, операциите „Пустинен щит“ и „Пустинна 
буря“. 

Останалите трудове от тази област също разглеждат различни аспекти на 
националната сигурност и допринасят за обогатяване на теоретичните 
постановки в тази област. 

Към втората тематична област „оперативно изкуство на 
Военноморските сили“ могат да бъдат отнесени научните публикации 3.1, 3.2, 
3,4, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 4.1.  

В тази област е направено теоретично обобщение на научното знание за 
съотношението между военната сфера и политическата, социалната, 
икономическата, информационната сфери и инфраструктурата. Декомпозирайки 
„системата от системи“ на всеобхватния подход, въоръжените сили са 
разгледани като  система от дейности, подходи, методи, практики и визии, с 
която се цели по-ефективно изпълнение на целта, ролите (мисиите) и задачите, 
от тях. 

Разработен е подход за определяне на необходимите оперативни 
способности на един от елементите на този инструмент (противовъздушна 
отбрана на стратегически обекти и формирования от съвместни оперативни 
сили). Детайлизиран е процесния подход при планиране на операциите. 
Създадена е методология и апарат за количествен анализ на развитието на 



 

съвместни операции. Чрез нея се прогнозира техния характер и съдържание, 
формите и методите за управление и взаимодействие. Разработени са елементи  
от тактиката: определяне на темпа за настъпление на собствените войски с 
отчитане съотношението на силите в динамика, което е постигнато чрез системи 
от диференциални уравнения. 

Към третата тематична област „национална сигурност“ могат да се 
причислят монографията 2.2 и научните публикации 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 

В тази област е решен мащабен приложен  проблем - формиране и 
реализиране на стратегия за сигурност на национално и корпоративно ниво чрез 
адаптиране на теорията за електронната война. Предложен е подход за 
разработване и реализиране на стратегия за сигурност, основата на който е 
приетият в стандарт ISO 9001 цикъл на Деминг. Декомпозира се процеса 
„Стратегическо планиране“ на процеси от по ниско ниво – процес „Решение за 
стратегия за Национална сигурност“ и втори процес „Разработване на стратегия 
и план за национална сигурност“. Определени са жизненоважни компоненти и 
условия за съществуването на страната – територия, население, държавна власт, 
суверенитет и легитимност.  

Създадена е методология за постигане на желано състояние на сигурност 
състояща се в  разработване на стратегия за корпоративна сигурност с 
дефинирано дърво на целите; разработване на стратегически план (съвкупност 
от планове обвързани с дървото от цели; изпълнение на плановете с 
последователност от декомпозирани основни и спомагателни процеси, с 
изяснени резултати от тях – продукти (услуги, информация) и ясно управление; 
изграждане на системата за управление и реализиране на тези процеси. 

Придава се нов смисъл на понятията „заплаха“ и „опасност“, чрез тяхното 
дефиниране и на тази база са обосновани същността и съдържанието на 
корпоративната сигурност. Обогатен е метода за анализ “Възел на папийонката” 
чрез качествено оценяване на рисковете за жизненоважните елементи и 
дейности на корпорацията. На тази основа е създаден нагледен и доста опростен 
подход за управление на рисковете. Разработен е алгоритъм за постигане на 
желаното състояние на корпоративна сигурност, свързана с рисковете за 
жизненоважните елементи и дейности на корпорацията.  

Доразвити са основни видове защита на жизненоважните компоненти и 
дейности – физическа защита на корпоративни обекти, информационна 
сигурност на корпорацията и непрекъсваемост на дейността на корпорацията 

 
3. Становище относно наличието или липса на плагиатство. 
Доцент д. н. Торнев е представил за участие в конкурса научни трудове, 

от които два са в съавторство. В този смисъл основната научна продукция е 
лично дело и разработка на автора. Нямам информация и не ми е известно 
кандидатът да е ползвал литература от други автори, която да не е цитирана по 
надлежния начин. Това твърдение в пълна степен се отнася и за научните 



 

приноси. 
 
4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 
Участникът в конкурса доцент д. н. Георги Торнев е преминал е през 

всички предходни академични длъжности, притежава научна степен „доктор на 
науките“ и в йерархичното си развитие е заемал длъжностите началник на 
катедра и заместник-декан на факултет. Всичко това ми дава основание да 
твърдя, че кандидатът притежава богат педагогически опит.  

Като част от институцията, в която се провежда настоящият конкурс 
мога категорично да заявя, че доцент д. н. Торнев е доказал се преподавател, 
който се ползва с висок авторитет, както от академичния състав, така и от 
обучаемите във ВА „Г. С. Раковски“. Неговите знания, методически опит и 
професионализъм са винаги търсени от академичните среди на Академията. 

 
5. Основни научни резултати и приноси. 
Считам, че научните и научно-приложните приноси на кандидата могат 

да бъдат обобщени и формулирани в следните направления:  
• трансфериране на съвременното научно знание в българската  

военно-образователна система и наука; (1.1, 1.5, 2.5, 2.6, 2.7) 
Към това научно направление могат да се отнесат следните конкретни 

научни приноси: Адаптиран е цикъла на Деминг към планирането и 
провеждането на операции от Съвместните сили и в частност от Военноморския 
компонент. Трансформирано е управлението на рисковете за различните нива на 
ръководство в Българската армия - стратегическо, оперативно, тактическо. 
Въведен е системния анализ в теорията на електронната война във ВМС.  
Въведен е процесния подход при описване на динамиката на функциониране на 
системата „Електронна война във ВМС“. 

• научни приноси към фундамента на съвременната военна 
наука; (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 

Към това научно направление могат да се отнесат следните конкретни 
научни приноси: Разкрити и обосновани са принципите и подходите за развитие 
на електронната война във Военноморските сили. Доразвита и обогатена е 
теорията за маскировката в операциите на Военноморските сили самостоятелно 
и съвместно с други видове Въоръжени сили. Систематизирани и доразвити са 
съществуващите теоретични постановки по организацията и използването на 
Военноморските сили самостоятелно или съвместно с други видове Въоръжени 
сили. 

• Създаване на нови подходи и методи, както и развитие и  
приложение на съществуващи такива за решаване на проблеми в различни 
области. (1.1, 1.4, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3) 

 Разработен е метод за моделиране на операциите чрез система от 



 

диференциални уравнения. Разработен е подход за определяне на ефикасността 
на функционирането на системата електронна война на ВМС и оценка на 
полезността от решаваните от нея задачи. Разработена е методология за 
организиране и управление на корпоративната сигурност. Създаден е подход за 
разработване на „Концепция за изграждане на система за физическа защита на 
корпоративни обекти“. Дефинирани са по нов начин понятията „заплаха“ и 
„опасност“, с което се прецизира управлението на рисковете за сигурността. 

Като научно-приложни приноси могат да се приемат разработените от 
кандидата учебници и учебни помагала, които осигуряват обучението по 
съответните модули на слушателите и студентите от ВА „Г. С. Раковски”. 
Някои от тях представляват значими научни разработки и моделите, разгледани 
в тях могат да се използват успешно за решаване на научни проблеми и 
доказване на научни хипотези. 

 
6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 
Посочените научни и научно-приложни приноси, определено са 

оригинални, значими и са лично дело на кандидата. Те са резултат от 
дългогодишната му творческа и научно-изследователска дейност. Трудовете на 
доцент д. н. Торнев допринасят в значителна степен, както за развитие и 
обогатяване на съществуващия научно-изследователски фонд, така и за 
разкриване на нови виждания, тълкувания и анализиране на основни моменти от 
електронната война и маскировката във Българската армия и в частност 
Военноморските сили. Тази оценка се засилва още повече от факта, че авторът е 
работил професионално в посочените области. 

 
7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата.  
Категорично считам, че представените трудове са лично дело на 

кандидата. От предоставената справка е видно, че в основната си част те са 
самостоятелни разработки, като само две са в съавторство.  

 
8. Критични бележки за рецензираните трудове. 
Представените трудове от кандидата са разработени на висок научен 

стил и разкриват задълбочено, систематично и обхватно конкретния научен 
проблем. Освен като научно съдържание те са издържани и като оформяне, и 
представяне на аудиторията.  

В тази връзка нямам „критични бележки“ към научните трудове на 
доцент д. н. Георги Торнев 

 
9. Лични впечатления за кандидата. 
През дългогодишната творческа дейност на кандидата съм имал 

възможността да натрупам впечатления като обучаем и като колега 
преподавател. Считам, че доцент д. н. Георги Торнев е много добре подготвен 



 

както теоретично, така и практически, и методически. Притежава висок 
професионализъм, чувство на колегиалност към академичния състав и лоялност 
и отдаденост към научните звена и професията. 

 
10. Заключение. 

Като имам предвид изложеното дотук, както и количеството и качеството 
на представените научни трудове и научните приноси на единствения кандидат 
в конкурса доцент д. н. Георги Благов Торнев, считам, че той напълно 
съответства на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБ 
за заемане на академична длъжност „професор”. 

 
11. Оценка на кандидата. 

Запознаването и проучване на представената научна продукция на доцент 
д. н. Георги Благов Торнев ми дава основание да дам своята положителна 
оценка за постиженията на кандидата и предлагам на уважаемото Научно жури 
да класира кандидата, доцент д. н. Георги Благов Торнев и да предложи на 
факултетния съвет при факултет „Командно-щабен” на ВА „Г. С. Раковски” да 
бъде избран и да заеме академичната длъжност „професор“ в област на висшето 
образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. 
„Военно дело“, научна специалност „Организация и управление на въоръжените 
сили“ , по учебните дисциплини: Бойна поддръжка и осигуряване в морските 
операции, Оперативно изкуство на ВМС; Методология на научните 
изследвания. 

 

   Рецензент: 

03.08.2020  г.                     капитан I ранг доц. д-р                 Красимир Костадинов 
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