ВОЕННА АКАДЕМИЯ
„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

С Т А Н О В И Щ Е

От

проф. д-р Величка Иванова Милина,
Военна академия "Георги. С. Раковски",
професионални направления:
9.1. Национална сигурност и 3.3. Политически науки

Относно научните трудове, представени за участие в конкурса за заемане
на академична длъжност „професор“ в катедра „Политики,
стратегии и отбранително планиране“ в област на висше
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1.Национална
сигурност,
научна
специалност
„Военнополитически проблеми на сигурността“, за преподаване на
учебните дисциплини „Политики, стратегии и отбранително
планиране“, „Стратегическо ръководство на отбраната“ и
„Управление при кризи и конфликти“, обявен в Държавен вестник
брой № 85 от 02.10.2020 г. на основание Заповед № ОХ-699 от
28.08.2020 г., изменена със Заповед № ОХ-740 от 16.09.2020 г. на
министъра на отбраната на Република България
На кандидата полковник д-р Георги Димитров Димов,
доцент в катедра „Политики, стратегии и отбранително
планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“,
Военна академия „Г. С. Раковски“
Основание за представяне на рецензията – участие в състава на научно
жури определено със заповед на Началника на Военна академия
„Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03-248/ 01.12.2020 г.
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1.

Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата
В обявения конкурс за професор участва един кандидат – полк. доц.
д-р Георги Димов. Подадените документи отговарят на изискванията на
Закона за развитие на академичния състав в Република България, на
Правилника за неговото прилагане за заемане на академичната длъжност
„професор”, както и на Правилника за развитие на академичния състав във
Военна академия „Г. С. Раковски“.
За рецензиране са представени 28 труда. Основната част от тях – 18,
са разработени самостоятелно от кандидата, с един съавтор са 7, с повече
от един - 3 публикации. Приемам за рецензиране посочените работи, като
оценявам техния брой за представителен и достатъчен за участие в конкурс
за академична длъжност „професор“.
Тематиката на представените публикации е в област на висшето
образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1.
„Национална Сигурност” и по проблематиката на научната специалност на
конкурса за професор - „Военнополитически проблеми на сигурността”.
Тя обхваща актуални теоретични и приложни проблеми на националната и
международната сигурност, най-значими сред които са: характеристики и
мениджмънт на съвременните

международни

кризи; технологични

иновации и новата парадигма за прилагане на военна сила, която те
пораждат; актуални предизвикателства пред управлението на сигурността
и отбраната в контекста на динамичната и с нарастваща неопределеност
среда за сигурност; проблеми, възможности и императиви пред
ефективната подготовка на експерти по национална сигурност и отбрана.
В научните публикации, представени по конкурса, тези значими,
актуални въпроси са анализиран системно и по оригинален начин, като
убедително са демонстрирани сериозни и задълбочени познания за
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актуалното състояние и перспективите на развитие на военнополитически
проблеми на международната и националната сигурност. Представените за
рецензиране заглавия отговарят на изискванията и стандартите за
академични публикации, като в тях ясно се разграничават авторовите
подходи, методи, анализи, оценки и идеи.
Оценяваните трудове са публикувани в специализирани научни
издания. Езикът на кандидата е академичен и задълбочен, но достъпен,
което е достойнство и задължително изискване за добро преподаване.
Включените за рецензиране заглавия като теми и проблеми са част от
преподавани

учебни

дисциплини

в

рамките

на

магистърските

специалности и специализираните курсове във Военна академия и са
предложени на обучаемите като научна литература по съответните
програми.
Полк.

доц.

д-р

Димов

участва

системно

в

национални

и

международни конференции, както и в три международни и един
национален научноизследователски и образователни проекти, където
специално високо оценявам реализираното успешно научно ръководство
на два от тях.
Друга част от научно-приложната му дейност включва участие в
разработването на два учебника - „Оперативно изкуство в съвременни
условия. Част Първа“, С., ВА, 2018 и „Основи на военната стратегия”, С.,
ВА, 2018 г., използвани за провеждане на учебни занятия във Военна
академия.
2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство
В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не
установявам плагиатство в представените публикации.
Не ми е известно в хода на процедурата да са получавани
неанонимни и мотивирани писмени сигнали за установено плагиатство.
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3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на
кандидата
Двайсетгодишната преподавателска и научна кариера на доц. Димов
е свързана с Военна академия. След успешно приключване на редовна
докторантура през 1999 г. в катедра „Военна стратегия“, от 2000 година е
главен асистент, а от 2005 г. – избран за доцент в същата катедра.
Натрупаните през годините специфична научна експертиза и учебнометодически опит системно и ефективно намират реализация във водещото
му участие в изготвянето на магистърски и други специализирани учебни
програми. Според справката за аудиторната заетост, той значимо участва в
учебния процес, а за високата оценка на обучаемите на преподаваните
знания и използваните дидактически методи, говорят многото успешно
защитили дипломните си работи магистри, доверили се на неговото научно
ръководство.
Полк. доц. Димов има и трима успешно защитили докторанти, по
актуални и значими за военнополитическите измерения на сигурността
теми.
Не на последно място, доказателство за неговите качества и
авторитет на преподавател, учен и колега е избирането му за началник на
катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ (до 2016 „Военна стратегия“) в периода 2008, 2017 - 2019 г. и за декан на факултет
„Национална сигурност и отбрана“ (2009 - 2015 и от 2019 - ).
4. Основни научни резултати и приноси
Научната и преподавателската работа на полк. доц. д-р Георги Димов
е фокусирана върху някои от критично важните, много сложните и
нееднозначно (дори в рамките на евроатлантическата общност) оценявани
и решавани съвременни проблеми на интелигентната сила – за принципите
и критериите на ефективната формула на съотношението между
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инструментите на твърдата и меката сила при всяка конкретна криза на
сигурността. В това широко изследователско поле, претендентът е
дефинирал като основен изследователски интерес философията и
параметрите на необходимата за мениджмънта на съвременните кризи,
нова управленска култура, отчитаща основните фактори променящи
характеристиките на съвременната среда за сигурност и актуалните
изисквания за ефективност на военната сила.
Проблемите

на

нейното

функциониране

и

изграждане,

в

представените за рецензиране публикации, са анализирани в четири
основни тематични полета, в които се структурират и постигнатите
основни научни резултати: мениджмънт на кризи (в публикациите под
номера 1.1, 2.1, 3.1); национална сигурност (в публикациите под номера
2.2, 2.3, 3.5, 3.9, 3.16, 4.1); стратегия за отбрана на страната (в
публикациите под номера 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.12, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19,
3.20, 4.2) и военнообразователна система (в публикациите под номера 3.6,
3.10, 3.11, 3.13, 3.14).
Като най-значими научни и научно-приложни резултати определям:
•

Предложената, на база принципите на кризисния мениджмънт,

класификация на международните кризи и структурирането на техните
основни характеристики (1.1, 3.1).
• Обосноваването приложимостта на военната експертиза и
управленски опит за управление при кризи от различен характер в мирно
време – пример: предложеният модел за контрол на пандемичната
обстановка предизвикана от COVID – 19, чрез прилагане на механизма за
оценка на операциите (1.1, 2.1).
•

Анализът и оценката на ефективността на опита на Европейския

съюз и НАТО от мениджмънт на съвременни международни кризи, както и
структурирането на „добри практики“ (1.1, 3.1).
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•

Задълбочаването на изследването и аргументирането на нови

функционални закономерности в развитието на системата за национална
сигурност (2.2, 3.5, 3.9, 3.16).
•

Идентифицирането

и

дефинирането

на

баланса

между

необходимите отбранителни способности и обективните възможности на
страната да ги осигурява и развива, като предпоставка за реализирането на
стратегията за национална сигурност (3.5).
•

Критичното

осмисляне

и

определяне

на

методологията,

особеностите и основните направления на обучението на стратегическото
ниво от системата за командване и управление и на експерти по
национална сигурност във ФНСО на ВА.
Този изследователски резултат има много висок практико-приложен
потенциал (3.6, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14).
5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката
Научната продукция на кандидата представлява синтезирана,
специфично структурирана конструкция от знания за военнополитически
проблеми на международната и националната сигурност. Значимостта на
постиженията на полк. доц. Георги Димов е преди всичко в тяхната
приложимост и полезност за ефективното функциониране и развитие на
основни измерения на управлението на военнополитическите аспекти на
сигурността.
Забелязани са 20 цитирания на негови трудове в научни публикации.
Постигнатите изследователски резултати намират адекватно и
ефективно приложение в учебния процес на обучаемите от магистърските
специалности на факултет „Национална сигурност и отбрана“, основно по
учебните дисциплини „Политики, стратегии и отбранително планиране“,
„Стратегическо ръководство на отбраната“ и „Управление при кризи и
конфликти“.
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6. Критични бележки за представените трудове
Към представените за рецензия трудове нямам критични бележки,
които да променят значимостта на посочените приноси.
Основната ми препоръка към полк. доц. Димов е за по-висока
публикационна активност в електронни научни издания, което би
направило достъпни за по-широка аудитория резултатите от неговите
изследвания. Убедена съм, че на хабилитационния труд по настоящата
процедура, заради модерността и значимостта на изследвания проблем,
резултатите от анализа, защитените тези и формулираните тенденции,
трябва да се даде по-широка публичност на сайта на Военна академия.
7. Заключение
Направената оценка на представените документация и научна
продукция, идентифицираните в тях научни и приложни резултати, ми
дават основание да твърдя, че полк. доц. д-р Димов е убедителният
кандидат за академичната длъжност „професор“ в катедра

„Политики,

стратегии и отбранително планиране“ на Военна академия „Г. С.
Раковски”.
При минимален брой от 550 точки за заемане на академична
длъжност „професор“ по критериалната система за изпълнение на
минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
развитие на академичния състав, той генерира 810 точки.
8. Оценка на кандидатите
Давам положителна оценка на резултатите от работата на кандидата
и гласувам ПОЛОЖИТЕЛНО за избирането на полк. доц. д-р Георги
Димитров Димов на академичната длъжност „професор“ във Военна
академия „Г. С. Раковски“ в област на висшето образование 9. „Сигурност
и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална Сигурност“.
януари 2021

Подпис:
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