ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“
СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Евгени Петров Манев Ръководител на Катедра
„Национална
Университет

сигурност“
по

във

Факултет

библиотекознание

и

информационни

информационни

науки,

технологии,

Цариградско шосе 119, гр. София, моб. тел. 0882 450 802, на научните
трудове, представени по конкурса за заемане на академичната длъжност
„доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална
сигурност, в Катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ във
Факултет „Национална сигурност и отбрана“, обявен със заповед на
началника на ВА „Г. Г. Раковски“ № СИ29-РД03-184/06.10.2020 г. и
обявен в бр. 90/20.10.2020 г на „Държавен вестник“, на кандидата главен
асистент д-р Георги Младенов Цветков вКатедра „Мениджмънт на
сигурността и отбраната“ във Факултет „Национална сигурност и
отбрана“, ВА „Г. С. Раковски“.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Тази рецензия е изготвена във основа на Заповед № СИ29-РД03265/21.12.2020 г. на началника на ВА „Г. С. Раковски“, гр. София, за
определяне на научно жури, за провеждане на обявения конкурс за
академична длъжност „доцент”, в област на висшето образование 9.
„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална
сигурност“, в Катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ във
Факултет „Национална сигурност и отбрана“, обявен със заповед на
началника на ВА „Г. Г. Раковски“ № СИ29-РД03-184/06.10.2020 г. и в бр.
90/20.10.2020 г на „Държавен вестник“ и в съответствие с взетото решение
на първото заседание на назначеното научно жури, обявено със заповед №
СИ29-РД03-265/21.12.2020 г. на Началника на Военна академия „Г. С.
Раковски”, (проведено на 07.01.2021 г.). Като член на Научното жури съм
получил Заповед № № СИ29-РД03-265/21.12.2020 г. на Началника на
Военна академия „Г. С. Раковски” и по електронна поща всички документи
на участника в конкурса. Рецензията е депозирана в Деловодството на ВА
„Г. С. Раковски“ на хартиен и електронен носител, преди изтичането на
тримесечния срок, определен в чл. 32, ал.1 от „Правилник за прилагане на
Закона за развитие на академичния състав на Република България“
(ППЗРАСРБ). При написването на рецензията в максимална степен са
спазени изискванията на Закона за развитие на академичния състав в
Република България (ЗРАСРБ), ППЗРАСРБ (чл. 53, чл. 54 и чл. 57) и
„Правилни за развитие на академичния състав във Военна академия „Г. С.
Раковски“.
1.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВА-

ТЕЛСКАТА,

НАУЧНОПРИЛОЖНАТА

ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА

И

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА

Кандидатът, главен асистент Георги Владимиров Цветков е роден на
26.05.1985 в гр. Каварна. Той е завършил Политология (бакалавър) в СУ
„Св. Климент Охридски“, София, 2003-2008, Национална сигурност и
отбрана

(магистър), ВА „Г. С. Раковски“, София , 2007-2008 г.,

Политически мениджмънт (магистър), СУ „Св. Климент Охридски“, София,
2007 -2009. В периода 2011-2014 г. е докторант във ВА „Г. С. Раковски“,
където

защитава

дисертационен

труд

на

тема:

„

Формиране

на

отбранителната политика на Република България 1990-2010“ с обем 256
стр., в професионално направление 9.1. Национална сигурност и придобива
ОНС „доктор“.Успешно печели конкурс за „главен асистент“ по научната
специалност 05.12.01 Организация и управление на въоръжените сили в
Катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ във Факултет
„Национална сигурност и отбрана“.Научната дейност на кандидата от 2011г.
досега, е в областта на националната сигурност. По-голямата част от
изследванията са в областта на военнополитическо ниво. Налице е
съчетание на качествата на преподавателвпървичните звена във ВА „Г. С.
Раковски“ иизследовател.
В периода от 2010-2020 г. участва в специализирани образователноквалификационни обучения. Нивото на специалната подготовка на
кандидата е признато и доказано чрез назначаването му на длъжност
„асистент“ 2008-2016 г. и „главен асистент“ от 2016 г. до сега.
Като цяло, преподавателската, научната и експертната дейности на
кандидата е насочена към повишаването на ефективността на академичното
обучение за нуждите на въоръжени сили и на националната сигурност на
Република България в национален и коалиционен формат.
2.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА

НА ПЛАГИАТСТВО
В трудовете на участника в конкурса не съм открил представяне за
собствени на трудове, които изцяло или частично са заимствани от

другиго, или използване на публикувани от други автори научни
резултати, без позоваване или коректно цитиране. Не ми е известно да има
предявени претенции към него от други автори за некоректно използване
на техни трудове, или да са постъпили сигнали относно публикациите на
кандидата за плагиатство от анонимен или неанонимен характер. Нямам
никакви съвместни публикации с кандидата.
3.

ОЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И

ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА
Преподавателската дейност на кандидата е дългогодишна и е
удостоверена с документи по конкурса, които показват, че в периода от
2008 до 2021 г. е цивилен преподавател във ВА „Г. С. Раковски” където е
заемал всички академични длъжности „асистент“ и „главен асистент“. Този
дванадесет годишен преподавателски опит е убедителна атестация за
необходимия опит на кандидата в професионалното преподаване във
висшето военно образование. През този период е водил обучение на много
офицери и цивилни студенти по много учебни дисциплини предимно на
оперативно ново.
През учебната 2020-2021 г., учебната заетост на кандидата отговаря
на изискванията на ВА „Г. С. Раковски“. Осигурена е нормативно
изискваната академична заетост за длъжността „доцент“което е включено в
учебните планове.
Преподавателската

дейност

на

кандидатът

показва,

че

има

необходимата педагогическа подготовка и опит като лектор, ръководител на
упражнения, семинари и др. форми на обучение на военнослужещи и
цивилни студенти.
С цялостната си преподавателска дейност досега кандидатът е
доказал, че напълно отговаря на изискването за изпълнение на минималните
количествени показатели за заемане на академичната длъжност „доцент“,
цитирани по-горе, във ВА „Г. С. Раковски“, което е видно и от

представената справка за минималните държавни и на ВА „Г. С. Раковски“
изисквания.
4.

ОСНОВНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ

Основните научни резултати, получени от кандидата, могат да се
обобщят и характеризират най-общо като развитие и допълване на
знанията в известна научна област с нови теоретични разработки, методи,
модели и подходи. Приемам и потвърждавам наличието на приносите в
трудовете на кандидата така, както те подробно са описани в
представената от него справка. Накратко тези приноси могат да се обобщят
и характеризират в следните основни области:


Кандидатът

е

изследвал

процесите

за

изработване

наотбранителната политика и нейното допринасяне за придобиване на
необходимите отбранителни способности на Република България в
контекста на политиката за национална сигурност – публикации 1,2,3,6,10,
14, 16.


Извършени

са

анализи

на

средата

за

сигурност,

предизвикателствата към отбраната и сигурността на страната и тяхното
влияние за детерминиране на насоките за развитие на отбранителната
политика на Република България – публикации 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13.


Логически следва и областта на изследване на ресурсните

възможности на страната ни и ограниченията, които те налагат в
политическия компонент на отбранителното планиране. Анализирани са
проблемите при вземане на решения, които не са обезпечени ресурсно, т.е.
не научно обосновани решения. В рози контекст и в логическа връзка
кандидатът търси и намира подходящи решения за компенсиране в
известна степен на ресурсния недостиг основно в две направления – чрез
съюзен формат и чрез използване на ресурси от гражданския сектор –
публикации 1, 2, 8, 9, 1, 12, 13, 15, 16.

Приемам конкретните научни приноси на кандидата, в посочените
по-горе научни области, които подробно са представени в „Справка за
оригинални научни приноси представена от гл. ас. д-р Георги Младенов
Цветков.
5.

ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА ПРИНОСИТЕ ЗА

НАУКАТА И ПРАКТИКАТА
Значимостта на приносите, реализирани от гл. ас. д-р Георги
Младенов Цветков в неговите трудове, се предопределя от техния научен и
практико-приложен

характер

в

посочените

области

на

знанието.

Проведените от кандидата изследвания и получените резултати създават
необходимите условия за внедряване във държавната политика за
въоръжените сили на нови, подходи при отбранителното планиране,
позволяват въвеждането в практиката на нови виждания в обучението на
военни и цивилни специалисти за нуждите на отбраната и сигурността на
Република България. По своята същност те са добра база за подготовка на
военни и цивилни кадри в тази област. В трудовете на кандидата са
публикувани

съвременни,

актуални

и

полезни

нови

знания,

представляващи интерес за специалистите работещи в професионално
направление 9.1. „Национална сигурност“.
6.

КРИТИЧНИ

БЕЛЕЖКИ

НА

ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ТРУДОВЕ
Към представените от кандидата в конкурса трудове могат да бъдат
отправени някои препоръки и критични бележки като към формулирането
на някои проблеми, пълнотата на някои от анализите, прецизността в
лексиката при формулиране на отделни резултати. Тези препоръки и
бележки не влияят на същността, значимостта, актуалността и важността
на получените от кандидата приноси и по никакъв начин не препятстват
тяхната приложимост в практиката. Поради незначителния, рутинния и

техническия характер на направените препоръки и бележки, те не са от
значение за постиженията на автора и поради това те не се обсъждат в
настоящата рецензия.
По отношение на прецизността при използване на терминологията в
научните публикации имам следния въпрос: На стр. 87 в монографията
„Управление на развитието на отбранителни способности“ е следния текст
„… операции по управление на кризи …“ Какво се управлява по време на
криза – самата криза или силите и средствата с които разполагаме?
Препоръчвам на кандидата в бъдещите си изследвания да свърже
още по-тясно проблемите, които изследва с общата теорията на
сигурността.
7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кандидатът отговарят напълно на условията за заемане на
конкурсната академична длъжност „доцент“, дефинирани в ППЗРАСРБ и
„Правилник за развитие на академичния състав във Военна академия „Г. С.
Раковски“.
8.

ОЦЕНКА НА КАНДИДАТА

Запознаването ми с преподавателската, научнатаи експертна дейност
на гл. ас. Георги Младенов Цветков ми дава основание да оценя неговите
качества както следва:
•

Притежава

необходимите

способности

компетентно

да

планира, организира ипровеждаобучение във ВА „Г. С. Раковски“ и
научноизследователската работа в рамките на своята квалификация и
експертиза.
•

Оригиналните публикации и разработки на кандидата по

темата на обявения конкурс допълват и доразвиват знанията в областта
отбранителната политика и отбранителното планиране в контекста на

националната политика за сигурност го характеризират като добре
подготвен изследовател, който има творчески потенциал.
•

Публикациите му осигуряват необходимата публичност на

получените резултати и дават възможност научната общественост да се
запознае с тях и да оцени получените в тях приноси.
•

Научната и приложна стойност на получените от кандидата

научни резултати ги превръща в полезни материали за всички които имат
отношение и са ангажирани с проблемите на Въоръжените сили и
националната сигурност на Република България.
Кандидатът отговарят на условията за заемане на конкурсната
академична длъжност „доцент“, дефинирани в чл. 53 на ППЗРАСРБ и
справките по чл. 54, ал. 1. В съответствие с чл. 57 на ППЗРАСРБ, имайки
предвид

цялостната

преподавателската,

експертната

и

научноизследователската дейности на кандидатавъв ВА „Г. С. Раковски“
давам обща положителна оценка и гласувам положителноза заемане на
академичната длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на
висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, в Катедра „Мениджмънт на сигурността и
отбраната“ във Факултет „Национална сигурност и отбрана“, обявен със
заповед на началника на ВА „Г. Г. Раковски“ № СИ29-РД03-184/06.10.2020
г. и в бр. 90/20.10.2020 г на „Държавен вестник“, на кандидата главен
асистент д-р Георги Младенов Цветков .
Дата 13 януари 2021 г.

Рецензент: ................... (подпис)

