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СТ АН О В И_ЩЕ
по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент", в
облает на висшето образование Сигурност и отбрана", професионално
"
направление 9 .1. ,,Национална сигурност", за катедра "Мениджмънт на
сигурността и отбраната" към факултет "Национална сигурност и отбрана",
на Военна академията, обявен в ДБ, бр. 90 от 2020 г.
Кандидат за конкурса е гл. ас. д-р Георги Младенов Цветков
Автор на становището: проф. д н Любомир Кирилов Тимчев
1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ
В списъка на научните публикации на кандидата в конкурса за доцент", гл.
"
ас. д-р Георги Цветков, са включени за рецензиране 15 заглавия.
Те могат да се класифицират в следните групи:
♦ Монографии
♦ Студии

2

♦ Статии и доклади в реферирани издания
♦ Статии и доклади в нереферирани издания 10.

Публикации в списъка, които не се предлагат за рецензиране, са свързани с
научната и преподавателската дейност на кандидата, като гл. ас.
Представените за рецензиране разработки са издадени след получаването
на научната степен "доктор" и не са част от защитената докторска дисертация.
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11. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛ
СКАТА,

НАУЧНО-ПРИЛОЖНАТА

И

ПЕДАГОГИЧЕКАТА

ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА
По своето предназначение, научноизследователската дейност на кандидата
за доцент, е посветена на актуални въпроси, свързани с отбранителните
способности на страната, пай-вече в стратегически аспект.
Няма данни представените научни трудове да не са лично дело на
кандидата за заемането на академичната длъжност "доцент". В този смисъл те
отговарят на изискванията за участие в конкурс за получаване на тази академична
длъжност.
Приложената справка за приносите отразява правилно научните и научно
приложните постижения и тяхното приложение в учебната работа и в
управленската дейност. Характерно е, че по-голяма част от предложенията са
апробирани с практическа насоченост, което е признание и комплимент за
усилията на кандидата.
Важно е да отбележим, че кандидатьт е от 2008 г. на работа в МО и по
специално във Военна Академия. През 2014 г. успешно защитава дисертация и му
е присъдена образователната и научна степен "доктор".
111. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И ПРИНОСИ В
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ ТРУДОВЕ
1. Монографията си "Управление на развитието на отбранителни
способности" г-н Цветков, посвещава на основните процеси спомагащи
достигането на желано състояние на въоръжените сили, на дадена структура и
страна. Вместо отделни, при това често рутинно повтарящи се дейности, авторът
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представя последователност от решения и на тази основа действия . Важно е да
отбележим, че това става в разбираем вид, при това посредством подчертаване
необходимостта, от цялостна и завършена система. Акцентирано е върху това, че
отбранителната политика и развитието на способностите на състава имат смисъл
само, ако успеят да постигнат ефект на възможно най-ниското ниво. Това е в
съответствие с мисълта, че силата на екипа се познава по способностите на най
слабия войник. Специално е подчертано, че научната мисъл няма свойството да
бъде само национална. Като повечето неща, тя е и международна. Освен всичко
друго, това показва, че тъкмо науката е сред тези елементи от живота, които се
развиват най-вече във водещите държави. Място е отделено и на разликите
произтичащи от географията, големината, населението и мощта на съответната
държава и на тази основа прилагането на основните принципи.
Не е за пренебрегване и авторовото мнение за развитието на
отбранителната политика на страната. Става въпрос за период до 2032 година. В
заключение, трябва да отбележим и обобщения�:а и вижданията в края на
разработката, главно в промените относно начина за управление, в развитието на
способностите. Това може да се определи и като принос в изследването.
2. В статията "Политика в сферата на отбраната и реформите в
България, след края на Студената война", на преглед на историческите факти

за развитието и последиците от Студената война, се прави анализ за развитието
на отбранителната политика на страната ни в тази връзка. Акцентирано е върху
факта, че макар и тръгнали от сравнително идентични позиции, държавите от
тогавашния Варшавски договор в края постигат разл.ични резултати.
3. С характер на научно изследване е и докладът "Стратегия за
национална сигурност или проект за бъдещето на България", посветен на
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първата Стратегия за национална сигурност на Република България. Представен
по времето на разработването на Бялата книга за отбрана на страната,
посредством този доклад авторът подчертава своето разбиране не само за
създаването на такава стратегия, но и представата за цялостно развитие на нашата
страна. Разбира се става въпрос за развитие на страната в областта на
въоръжените сили. Става въпрос за използването на националните въоръжени
сили, ката инструмент за реализиране на политиката на Република България в
областта на отбраната, а в този смисъл и защита на н,ационалната сигурност.
Ката принос може да се определят вижданията на автора по цитираните
въпроси и възможността те да бъдат реализирани в практически аспект.
4. Успешно допълнение на цялостната изследователска дейност са другите
научни студии, научни доклади и статии. Същите са с научна и практико
приложна

стойност

и

са

посветени

на

стратегическото

развитие

на

отбранителната система на Република България. Авторът отделя внимание пай
вече на въпросите на съвременното развитие на страната ни, свързано с отбраната
и сигурността, ката не пропуска да предложи с�оите виждания по въпроса.
Предлагат се и конкретни мерки в теоретичен и практически аспект.
Тези публикации са по-фрагментарни ката обем, но не и по значение. Ката
цяло с публикациите си г-н Цветков показва афинитет към наболели проблеми на
нашето съвремие и по-конкретно в областта на сигурността и отбраната и по
специално отбранителната система, ката стратегическо виждане и реализация.
Често присъства и исторически анализ по тези въпроси. Гл. ас. д-р Георги
Цветков използва достъпни научни подходи и средства, при обосноваване на
своите идеи. Предложените тези са Подплатени са не само научно, но и от гледна
точка на практическата дейност. Представя тезите си
.. достъпно, ката набляга на
тяхната полезност за всички участници в процеса.
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IV. ЛИЧИН ВПЕЧАТЛЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ ЗА КАНДИДАТА
Познавам гл. ас. д-р Георги Цветков главно от срещите си с колегите от
Военна академия по време на различните форуми. Видно от публикациите му,
той проявява трайни интереси в научноизследователската дейност. Откроява се
афинитетът му стратегическото развитие на отбранителната система на
Република България.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение ще отбележа, че представен,ите за рецензиране научни
публикации с автор гл. ас. д-р Георги Цветков, както и преподавателската му и
управленска дейност, ми дават основание УБЕДЕНО да препоръчам на
УВАЖАЕМОГО ЖУРИ да го избере, с оглед заемането от него на академичната
длъжност "доцент" във Военна академия.

13.01.2021 г.
Гр. София
Изготвил:

