
 
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д-р. Владко Мичов Иванов, член на научно жури по конкурс за заемане 
на академичната 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”, обявен със заповед на Началника на Военна академия „Г. С. 
Раковски“ № СИ 29-РД03—24 /05.02.2020 г. и публикуван в Държавен вестник 
брой № 15 от 21.03.2020 г. т.1097а 
 
 

Основание за изготвяне на становището: Заповед на Началника на ВА „Г. 
С. Раковски“ № СИ29-РД03-108/16.06.2020 г. 

 
 
I. Обща оценка на качествата на кандидата, трудовете и 

актуалността на научната продукция 
 

В обявения срок по горепосочения конкурс е подал документи доцент, 

доктор но военните науки Георги Благов Торнев. Същият изминава дълъг 

преподавателски, научен и служебен път от преподавател в катедра „Оперативно 

изкуство“ до заместник декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“. 

За рецензиране във връзка с конкурса кандидатът посочва общо 21 научни 

труда от които три монографии, 17 доклада (два в съавторство) и една глава от 

колективна монография. Обект на познавателното поле на кандидата са 

въоръжените сили като сложни системи, тяхното ситуиране и управление с 

превес на технологичните аспекти. Материята съответства на визираните в 

конкурса област на висше образование и професионално направление. 

Справката за изпълнение на минималните национални изисквания по чл.2 

б, ал. 2 и ал. 3 от ЗРАСРБ показва, че кандидатът може да участва в конкурса за 

заемане на академична длъжност „професор. 
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II. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Доц. д.н. Георги Торнев е уважаван учен и педагог. Познавам работата му 

във връзка с ръководството на докторанти. Натрупаната и осмислена във времето 

научна продукция, е съпътствана с активен преподавателски опит и работа с 

обучаеми. Същото е показано скромно в автобиографията му, но според мен 

заслугите му в общата работа за защита на националната сигурност и в 

изграждането на кадрите в тази сфера надхвърлят формалните задължения и 

отиват в сферата на себеотдаването и посвещението. Кандидатът е ръководител 

на трима докторанти и множество дипломанти. Участва в престижни научни 

форуми, съчетава теоретичната и приложната целенасоченост. Уважаван и  

работоспособен. Фактите водят към неоспорим извод – кандидатът има 

професионални, педагогически и лични качества да заеме длъжността по 

обявения конкурс. 

III. Оценка на научните и приложни приноси в представените научни 

трудове и тяхната значимост 

Трудовете на кандидата обхващат оригинална абстрактна и приложна 

материя от сферата на отбраната. Кандидатът е изготвил Справка за 

оригиналните научни приноси, която приемам за вярно отражение на 

извършената дейност. От цялата документация по конкурса се виждат устойчиви 

интереси, самостоятелност и иновативност. Според мен достиженията се 

откриват в няколко основни направления. 

Електронната война (присъства като основна линия в повечето трудове) е 

разработена в концептуален, организационен и технологичен аспект, което е 

приоритет на тесен кръг от специалисти. Като рецензент откривам за себе си и 

препоръчвам на управляващите и обществеността да открият военните и 

хуманитарните последици от технологичните достижения и замисли, които вече 

са реалност. Впечатляващо е да се осъзнае и представи на вземащите решения, че 

подготовката и воденето на войните представлява свръхсложна енергийна 

система, която може да произведе „електронно наблюдение, електронна атака, 
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електронна защита и контрол на излъчванията“. Всичко това се обединява чрез 

преливане на усилия от вътрешните и външните елементи и проявления на 

системата в невидимата среда, където целенасочено, агресивно и безмилостно 

оперират и противниците. Някъде в това пространство сме всички ние. 

Препоръчвам на доц. д.н. Торнев да направи опит за представяне на този модел 

извън обсега на класифицираната информация с цел да се осъзнае посоката по 

която е тръгнало човечеството. В теорията воюващите са дефинирани като 

субекти и обекти, актьори, клиенти, конкуренти. В управлението на процесите 

същите се представят „чрез група показатели“, оръжията са „устройства“, но 

всъщност това са живите хора, разрушенията, загубите и краят на цели 

географски, етно-културни и политически региони и субекти. Приемам, че 

„Важна част от всяка научна теория е включване на твърдения с наблюдаеми 

следствия“, но ще бъде добре да се знаят тези следствия чрез разбираем 

ежедневан език, защото управлението би трябвало да преследва една основна цел 

– оптимистично продължение на живота. Т.е. оценката и анализът на 

военностратегическата обстановка е необходим елемент от процеса за 

формулиране на политическа стратегия, която е свързана със социалната. 

Институциите и хората трябва да знаят последиците от избора си. Поради това си 

позволявам да предложа на доц. д.н. Торнев да доведе познанията си до 

широката публика. Това до някъде е направено в монографията „Корпоративна 

сигурност“ и също го приемам за принос. 

Създаване на собствен модел на морските операции (ясно видимо в 

монографии № 1 и 2 и няколко доклада). Авторът използва рекогносцировката 

като метод на разузнаване и управление от безприсъствена, технологична гледна 

точка чрез електронните средства, методи и форми за водене на войни.  

Материята е свръхсложна, тя заменя директните познавателни образи от бойното 

поле с екрани, схеми и математически модели. Това де факто е новата епоха в 

света на конфликтите и може да се счита, че кандидатът има собствена визия, 

което го нарежда сред малцината национални експерти.  
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Операциите са представени системно, иновативно, като комплекс от 

теоретични постановки (монография №1), сложни маскировъчни мероприятия, 

целенасочено противодействие и дейности по преодоляване на системите на 

противника. Целта е силите и средсквата на ВМС да бъдат приведени в 

състояние да водят новия тип войни, да участват в разузнавателни и 

мироопазващи мисии. Целият комплекс е под общата цел – създаване на  

„оперативни способности“ за отбрана и настъпление. Инструментариумът е 

управление и моделиране, планиране и въздействие. Развити са иновативни, 

оптимални подходи за постигане на тези цели. 

Научни обобщения относно съотношението между военната, 

политическата, социалната, икономическата, информационната и други сфери и 

инфраструктурата. Абстрактно-логическият модел представя всеобхватния 

подход чрез разбирането за „системата от системи“ в която въоръжените сили 

като държавен инструмент имат дефинирано от автора самостоятелно място със 

собствени цели, роли (мисии) и задачи. По-задълбочено са разработени идеите за 

ПВО и ВМС – създаден е самостоятелен продукт (методологически апарат) за 

анализ, прогнозиране и провеждане на операциите. 

Общодостъпната част от продукцита на автора е представена обобщено 

чрез монографичния труд „Корпоративна сигурност”. Разработката надхвърля 

общоприетата постановка на тази сфера чрез визиите за националната сигурност, 

стратегическите приоритети на държавата и социума. Предложен е подход за 

разработване и реализиране на стратегия за сигурност, основата на който е 

приетия в стандарт ISO 9001 цикъл на Деминг. Като работил в тази материя съм 

впечатлен и обогатен в теоретично, процесно и системно отношение. 

Методологията също е на високо ниво – сблъсъкът между резултатите, 

получени с подходи от общото към частното и обратно е създал иновативни 

процесни продукти. Предложени са редица приложни решения в областта на 

националната сигурност. Приемам класификациите и визиите за жизненоважните 

компоненти и условия за съществуването на страната – заплахи, територия, 
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население, държавна власт, суверенитет и легитимност. Те са получени на базата 

на множества критерии. понятийният апрат е подреден, иновативен и 

задължително трябва да отиде в сферата, където се взимат стратегическите 

решения. Обобщавам, че корпорацията е специално (алтернативно на 

въоръжените сили) място в творчеството на автора, на която няма да се спирам 

подробно. Препоръчвам на всички да се запознаят с написаното, да го сравнят с 

други трудове и сами да се убедят в качествата на кандидата в конкурса. 

Към постиженията в сферата на сигурността причислвам и публикациите 

относно  правосъдието и вътрешния ред, които са в съавторство с перспективен 

млад учен. Те са извън материята за въоръжените сили и засягат приоритети на 

Европейския съюз.  

Окончателният ми извод е, че доц. д.н. Торнев е достоен за  най-високата 

академична длъжност. Напълно приемам неговата официално декларирана 

самооценка за приносите и моята интерпретация на постиженията отразява 

действителните му аналитични способности, трудолюбие и успешен научен път.   

IV. Критични бележки и препоръки към бъдещата дейност на 

кандидата 

Доц. Торнев представя пред научната и образоващата се публика военна, 

социална и малко известна материя, която върви по собствен път, следва или 

изпреварна Индустрия 4.0. в ограничена за достъп сфера. Тя обогатява в 

понятийно и концептуално отношение познатите ни научни школи и пардигми и 

следва свой технологичен и аналитичен път в науката. Предлагам на автора да 

представи тази материя в общодостъпен вид поради няколко основни причини: 

- Преведена на езика на социалните науки и социума това е сферата на 

войната и мира, на унищожението и хуманизма. Някъде по средата е 

мярата на разумната доктатъчност, но къде е тя? Ярка разлика в 

подходите по темата е визията на НАТО и ЕС, на въоръжените сирли и 

общественото възпроизводствато (човека, социалните организации и 

корпорациите). Войната в Близкия изток демонстрира липсата на 
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каквито и да било логични обединяващи цели – въоръжените 

формирования победиха, но оставиха разрушения и доведоха на 

границите на ЕС миграционни потоци, носещи цивилизационни 

заплахи. Те няма да се разрешат с методите и средствата на 

електронната война.  

- Това повдига въпроса за етичните измерения на човешката природа и 

целта да се доминира на всяка цена. Социолингвистичният анализ на 

днешните стратегии прикрито (чрез понятийния апарат) ни казват 

всичко това. Никъде не съм срещал извънконфликтно решение в 

стратегиите на въоръжената борба, целите на бизнеса и поведението на 

хората от ежедневието. Но всички ние имаме социални роли на 

загрижени за бъдещето родители, участници в съревнованието на 

корпорациите и на радетели за доминация на собствените въоръжени 

сили над другите. 

- Какви ще са последиците по този път? Животът не е нито увличащ 

научен труд, нито електронна игра в която загубите и победите създават 

впечатление, че това е приложимо в действителността. Там опитът най-

често е фатален и чак тогава живите подлагат на анализ грешките на 

учени, армейци и политици. Виждаме, че дори пандемията и бежанците 

объркаха представите на ЕС за свободата, правовия ред и сигурността. 

Студеният мир е на прага на горещия цивилизационен конфликт и той 

вече започна с верска и расова война. която свали паметниците на 

личности и епохи с които ние израснахме. Как ще приложим 

електронните операции тук? 

- Въпросът е и управленски, защото имаме впечатлението, че решенията 

се взимат от хора без висок научен капацетет, с малка социална 

чувствителност, предимно пазарно ориентирани, живеещи в лукса. Де 

факто те са извън реалностите на масата от хора, командващите армии и 

прозорливите учени. 
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Към горните проблеми ме насочи един от приносите на доц. д.н. Торнев 

(Трансфериране на съвременното научно знание в българската военна 

образователна система и наука) и поради това си позволявам да насоча 

вниманието на научната и политическа общност, която е отговорна за 

представите на хората. Самата дискусия по темата е повече от лично творческо 

постижение. 

Заключение 

Мненията и препоръките показват, че трудовете и приносите на кандидата 

са плод на дългогодишна работа и виждам, че тя ще продължи. За мен беше чест 

да навляза в света на технологичните, електронните и военните човешки 

отношения – една нова, дискутирана, преосмисляна и авторски интерпретирана 

материя. 

Казаното ми дава пълно основание да гласувам положително и да 

предложа на научното жури да присъди на доцент д.н. Георги Торнев 

академичната длъжност „професор“ в област на висшето образование 

„Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело”. 

 

 
 

14. 07. 2020 г.                                 Изготвил становището:  
 

гр. София        Проф. д-р Вл. Иванов 


