СТАНОВИЩЕ
От професор д-р Стефан Иванов Мичев,
професор в катедра „Национална сигурност“, във факултет
„Информационни науки“ на Университета по библиотекознание и
информационни технологии
за научните трудове на гл. ас. д-р Георги Младенов Цветков,
представени за участие в конкурс за заемане на вакантна академична
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“, факултет
„Национална сигурност и отбрана“, обявен със заповед на Началника на
ВА „Георги С. Раковски“ №СИ29-РД03-184 от 06.10.2020г., обнародвана в
Държавен вестник бр.90, 20.10.2020, стр.69
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1.

Оценка на представените материали за конкурса

В конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” главен
асистент д-р Георги Цветков, участва с : 1 монография, 1 книга на базата
на защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", 2 статии
(една в съавторство), публикувани в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, 10
статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или в
специализирани издания за класифицирана информация, 2 студии в
съавторство, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране
или публикувани в редактирани колективни томове или в специализирани
издания за класифицирана информация. В публикациите в съавторство
участието на кандидата е съществено и ясно определено.
За рецензия се предлагат трудове и разработки, неизползвани за
участие в конкурса за „главен асистент“. В становището няма да бъде
оценявана публикуваната книга на базата на защитен дисертационен труд
за присъждане на ОНС "доктор" „Отбранителна политика на Република
България: Критичен анализ, С., 2020. Всички представени за рецензия
трудове и частите от съвместните публикации са лично дело на автора.
2.

Обща

характеристика

на

научноизследователската

и

научноприложната дейност на кандидата
Резултатите

от научноизследователската дейност, отразени в

научните трудове на кандидата, представляват съществена част от
преподаваните учебни дисциплини.
Справките за изпълнение на минималните национални изисквания, за
цитиранията, за участието в

научно-изследователски проекти и за

аудиторната учебна заетост също доказват, че чрез цялостната си научна и
преподавателска дейност главен асистент д-р Георги Цветков отговаря на
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изискванията за заемането на академичната длъжност „доцент“. Заради
ограниченията в обема на становището ще се спра по-подробно само на
монографичния труд „Управление на развитието на отбранителни
способности“ С., 2020. Общата ми оценка е, че монографията напълно
отговаря на изискванията за хабилитационен труд, за какъвто претендира
главен асистент д-р Георги Цветков.
Авторът анализира подробно процесите, които могат да доведат до
желано бъдещо състояние на въоръжените сили, разкрива състоянието,
проблемите и необходимите решения и действия за постигане на това
състояние. Убедително е защитена една от основните тези на Георги
Цветков, че отбранителната политика като цяло и по отношение на
развитието на способностите трябва да бъде провеждана така, че да се
постига необходимия „ефект на най-ниско равнище, т.е. до конкретните
изпълнители на бойните задачи“. Специално искам да подчертая един
генерален извод в монографията, а именно, че „без промяна на нагласите
по отношение на стратегическото управление, без създаването на
необходимите механизми в мениджмънта на отбраната и политическата
воля за вземане и следване на решение е много вероятно да повторим
резултата от 2004–2010 г.“ (монография стр. 129). В представената за
реценцзия монография се предлагат много от тези необходими механизми.
В поредица от статии и доклади на конференции главен асистент д-р
Георги Цветков представя резултатите от сериозните си научни
изследвания на развитието на отбранителната политиката на Република
България след края на Студената война и ресурсната рамка за развитието
на въоръжените ни сили. Много важно е, че тези анализи се правят с оглед
на промяната на средата за сигурност, съюзните ангажименти на страната
и рисковете за сигурността, свързани с Черноморския регион.
Специално внимание авторът отделя на анализа на документи като
Стратегията за национална сигурност на Република България, Бялата книга
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за отбраната, Програмата за развитие на отбранителните способности до
2020 и други.
3. Оценка на научните резултати и приноси на кандидата
В справката за оригиналните научни приноси главен асистент д-р
Георги Цветков е избрал да ги групира в отделни направления. Според мен
понятието направление не е много точно употребено, освен това поголямата част от приносите са представени като резултати от изследването,
но това е по-скоро формалната страна на въпроса. По-важното е, че от
съдържателна гледна точка самооценката за приносите е достоверна и аз ги
приемам. Съгласен съм, че посочените публикации по всеки от приносите
се отнасят именно до него.
Ще отбележа някои от приносите, които според мен дават основание
да се потвърди, че отговарят на изискванията на закона:
- Изследвани, анализирани и обобщени са факторите от средата за
сигурност, които определят развитието на отбранителната политика на
Република България с обхват от 1990 до 2025 година.
- Изследвано, анализирано и подчертано е изключителното значение
на ресурсните анализи при вземането на управленски решения и в поширок смисъл – значението на икономическите основи на отбраната…
-

Изследвано,

анализирано

и

подчертано

е

значението

на

използването на гражданските ресурси за отбрана за развитието на
отбранителните способности, особено когато става въпрос за държави с
относително ограничени финансови и човешки ресурси…
4. Лични впечатления
Познавам главен асистент д-р Георги Цветков като колега
преподавател във Военна академия. Смятам, че той се утвърди като
специалист, уважаван от колегите в научната общност, от слушателите и
студентите; преподавател с не малък практически опит, широка обща
култура и разбира се, с научни постижения.
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5. Препоръки
Моята препоръка с оглед на конкурса за заемане на вакантна
академична длъжност „доцент“ към колегата главен асистент д-р Георги
Цветков е на базата на постигнатите резултати от научните си изследвания
да издаде учебник за нуждите на учебния процес във Военна академия.
5. Заключение
Оценявам положително научната и преподавателската дейност на
главен асистент д-р Георги Цветков. Те отговарят на изискванията на
ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и на националните минимални изисквания за
заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование
9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална
сигурност“.
Предлагам на Научното жури да гласува главен асистент д-р Георги
Младенов Цветков да заеме академичната длъжност „доцент“ в област на
висшето

образование

9.

„Сигурност

и

отбрана“,

професионално

направление 9.1. „Национална сигурност“ в катедра „Мениджмънт на
сигурността и отбраната“, на факултет „Национална сигурност и отбрана“
във Военна академия „Георги С. Раковски“.
Изготвил становището:
проф. д-р Стефан Мичев
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