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за участие в КОRКурс за заемане на вакантна академи<J.На длъжност ,,доцент" за цивилен
служител в облает на висu1ето образование 9.Сигурност и о-rорана, nрофеснона11но
направление 9.1.Надиона.111:1а сигурност, в катедра "Мепиджмънт н а сиrурностrа и
отбраната", факултет "Националиа сиrурност и 01'6рана", обявен със Заповед на
Начатшка на ВА ,,Г.С Раковски" №СИ29-РДОЗ-184 от 06.10.2020r., обнародвана в
Държавен вестник бр.90, 20.10.2020, стр.69
Хабuлuтацпоnеп труд - монография
1. Управление на развитието на отбрани:rеЛ1:1и способности, 2020, ISBN 978-619-725405-1, l!Jtps://pro.:011.bµ/bwarticlciнpravlcnic-пa-111,\·iticto-na-otbra11itclni-spo�юh110,�ti
МонограrJ>ията представя основните процеси, които водят до достига11е на
желаноп10 бъдещо състоя11ие иа въоръ:»сеиите сuли. Авторът представи
последовател11остта от дейиостu и реш.еиuя в ясен и разбираем qид и подчертава
необходu.мостта от цядостна и завърzиена система, а ие прос1110 отдел11u., често
рутинно изпълнявани дей11ости.При това отбранител11а1па полu,пика и разви,пието 11а
способнос111ите има1п с;\tuсъл само доколкото успяват да постиг11ат ефект 11а 11ай11иско1по рав11ище, т.е. до конкретните изпълнип1ели на бой11и задачи.
Тъй като 11ауч11ата мис1,л ие е иациоиал.иа, а ме:JJСдуиародиа, тя се развива в
парадигмата заложена от научно-изследователските центрове във водеu1и1пе
дър.?JСави. При прилагаието иа основните принципи е иеобходи,ио да се отчитат
разликите, които про11Зтичат от мащаба, географuята и мои1та на държавите. На
ос11овата 11а посочеиите общи при11ципи, средата за сигур11ост и съществуващите
обектив11и огра11иченuя, авторът представя своята позu.цuя 0111.J1oc110 развитието 11а
01пбранителната полипzика 11а страната до 2032 г . Монографията завърима с
посочване на иеобходимите промени в начина на управление на развитието на
cnocoбlloc111ume, за да ие се нал.ага в 01п11ово да съ:ж.,алявамеза" изгубените годuни ".
Публ1п.:уваиа кпиrа па базата на защитеu дисертационен труд за присъждане 1;1а
ОНС "дOJC'I-Op"

2. Оrбранителпа лолитика на Република Бълrария: Критичен анаJ11:1з, 2020, ISBN 97811t tps://рп,co11. l)t!/ lч!f:111 iclc/o\l)raпitc111a::rol itika-пa-rcptIЫika -111g.iri,·a 
619-725 4 0- 6 -8 ,
kriticl1c11-aпaliz
Кнuгата е доразвитие на докторската дисертаЦWI 11а автора и съдър:ж:а теоретична,
историческа и прогиостичиа часrп.
Теоретичната •1аст представя съвре.мениото разбиране за отбранwпелна политика и
отношенuята меж,ду държава и армuя. Целта и ие е само да 11аправи преглед на
теоретич11ите ос11ови на отбранителната политика, а да достигие до валидни и
работ.ещи определения, които могат да бъдат приложени в съвреме1111а Бмгария стра11а, извършваща едповреме/1110 множество "преходи·· след 1990 г .
Исторuческата •1аст започва с а11ал.из 11а Българската Народ11а Армия в 11ачал.ото иа
проме11и1пе, 1пъй като авторът сл1ята, че редица от предизвика1пелствата, с които се
сблъсква,wе и до д11ес се дължат 11а спецификап1а на оп1нош.енията дър:»сава-армия в
пери.ода преди 1990г. Друга важна цел е въ1,uожно най-ясното възстаповява11е иа
с1,б11тuята характеризиращи развитието на 01пбранителната поли.тика 11а България
,\1ежду 1990г. и 20/Ог., които са 11атоваре11и с емоционални оценки и y,\iuшлeuo
изкривяване на реалносп1п1а.
Третата час,п съдържа перспек,пивите за развитие, които според автора
същес,пвуват т,,-ъм 2010-2014 г. Те стъпват на срав11ителе11 аиал.из с въоръЖените сш1и

на редица европейски дър:»савu и представляват различни комбинации от два основни
фактора - ресурсна рш1ка и степен на пром.я.на. Накрая се дос"1ига до извода, че
волята за пром.я.на е още един, ,uo:JJCe би решаващ фак.тор, за прове:J1сда11е"10 на
успешна политика. За разлика 01n повечето страни в Централиа и ИЗ1nоч11а Европа,
такава ие се 11а.мира и от11ово дос1пигшtе до ко11ста1пацw1 за поредните "изгубени
години".
Статиlf и доклад11, публlfкува1:1и в 1:1аучни издания, реферпрапи п mrдексирапи в
свстовиоuзве1.,•тни бази даиии с ваучна J1нформация
3. Политика в сфере обороны и реформы в Болгарии после окончания Холодной
войны: крити•1ески.й ана.�rиз, в Connections: Тhе Quarterly Journal, 2014, Volume 13, Issue
2, р.65-78 l1t1p://pп)con.l1g/l1g/node/l 0470
В статията авторът прави преглед и критичен аищ1из на развитето па
отбранителната политика па Република Българи.я след края на С"1удената войиа.
Вакар да тръгват от 11а пръв поглед близки позиции, бившите държави-чле11ки иа
Вари1арвския договор достигат до различии резултати, което изисква задълбоче11
aftaлuз 11а националнWt опит.
4. Shalamanov V., Anastassov Р., Tsvetkov G., Deterrence and Defense at the Eastem
Flank of NATO and the EU: Readiness and lnteroperaЬility in the Context of Forward
Presence, в Connections: Тhе Quarterly Journal vol..18, no.1-2, Wi11tcr-Spring 2019, ,р.25-43
l111p://co1111cctions-цj.011!,{ru/1ккk/l !!545
В статията ав1пори"1е изследват развитието 11а политиката за адаптирано пред110
присъствие 11а НАТО в Източиа Европа и "tfep110.мopcКW1 регион ка,110 поставят своя
фокус върху възмо:»с11остите пред инициитивата Б-9 (Букуреzч-9) - биви�ите с1прали
член1;.1,1 иа Организацията 11а Варшаве-кия договор, които сега са час"1 от НАТО.
Статип и доклади, публи�.-увап11 в переферираии слисаJ1иЯ с научно рецснзиране
11л11 публикувап11 в редакrиран11 колективви томове или в специаJU1зираи11
издаи..ия за класвфицирава информация

5. Амбиции в отбранителната политика иа Р. България, в ,,Научна поддръжка на
трансформацията в сектора за сиrурносr", София, 2009, БАН, стр.175-190
Тази 11ай-ра11на публикация на автора представ.я възмож11ите реалис"1ич11u paвuUU/Q- на
амбиция относно развитието иа способ11остип1е на българските в,,ор1,же11и сили,
като анализира 111ех11ите силни и слаби страни.
6. ◊rратеrия за пационална сиrурност или проект за бъдещето на БJ,Лrария, в
"Стратегия за националва сиrурност на Република България", София, 2010, Сборник от
rодишна научна конференция на ФI-ICO, ВА ,,Г.С.Раковски", стр.50-60
Тази 11аучен докллд е предс1павен по вре.ме на разрабо1пване1110 на Бялата киига за
отбраната от 2010 г . и първата Стратегия за нациоиална �'игурност. Авторът
подчертава 11еобходш,ос1пта СНС да представлява цялост11а вuзия за развитието 11а
стра11ата и да и�ражда въоръ;ж:ените си сили като 1111струме11т за реализация на
тази иационална политика.
7. Maritime defence investment policy of the RepuЫic ofBulgaria, "Inforrnation & Security:
lntemational
Joumal",
2011,
Volume
27,
Issue
2,
р.163-173
An
l1tlp ://i1scc.nroco11.l1_g/11odc/JJ I
Авторъ1п изследва въЗJ110:JJC11ume варианти за реализация на ии.вестиционна политика
по от11ошение на развитието 11а воеино-.морските способности на въoJ)'!Nlceнume CWlu
в светлииата на нарастнало1по значение 11а Чер11оморския регuоп, покачване1110 па
равнииf(!mо на напрежение и очакваиото засилено съюзно военно присъствие.

8. Defence transfoпnation outlook in the resource framework of the 2010 White Paper,
CSDM Vicws, 2012 f1ttp://\\\V\v.it4scc .org/notle/2412?ч11ic_ ktabs_rctcrcпccs 3
Авторът извършва анализ иа ресурсната рш1ка заложена в Бялата ю1ига за
отбра11ата и достига до извода за липса на реалистичнос1п на зало:Jк:епите цели.
9. Ресурсни индикатори за отбранителните сrrособности. Българските въоръ,кени сили
в сраваителна перспектива, в "Проблсми на сиrурностrа и реформа на сектора за
Асоц11ация ,,Дж.Маршал",
сиrурност", брой 24, март 2013, Софии,
fittp://gcmarsfial l.bg/\\p -contcr1t/uploads/20l 5/0R/OC�1-Ne,,sletter- Уear-2-1ssнe-24-March2013.pcli"
Авторът изследва ресурс11ата рамка за развитие на българските въоръжени cWJu
сравнявайки ги с избрани прш1ерни европейски държ:ави, които ш1ат сходен модел ua
способ11ости. Авторът достига до заключе11ието, че изгражданеm() на о>1одерни
въоръж:ени cwiu изисква едновременuо повшиаване на фи11ансира11е1по 6 разумни ра,wки,
засWJване на ролята на гражданските ресурси за отбраuа и сериозна 1пра11сформация
на 01пбра11и1пе1111ата w1ституция.
1 О. Вое1:11:10-Промишлен Комплекс: Как се печели от Национална Сиrурност, CSDM
Views 33, 2015 l1ttp:/ lproc1111.bgLhg/ar1 iclcL,·oc11110-promi sl1le 11-k o111pleks- kak-st., -pt, cl1el i-ot
rыcio11alпa-si_g_11r11ost
С 1пази статия ав111орът поставя важният въпрос за обвързване на отбранителната
политика (в час1п11ост развитието 11а отбра11ител11ите способ11ости) с реализира11ето
на част11и ико11омически иитереси. Развитието иа здравослов11а връзка меJк:ду
отбра11а и икоиомика е ва:1,се11 фактор за провеждането 11а активпа отбранителиа
политика.
11. Проrрама 2020, ,,Актуализирана проrра.м:а 2020" и тяхпата алтернатива, в
,,Проблеми на снrурността и реформа на сектора з а сиrурност", брой 33, януари 2016,
София, Асощ�ация ,,Д,К,Маршал", l1t1p://gc1narsl1all.bн),\p -co111cnt/нplo:1tis,120l 5/09/s,,b
n-33-pirb,pdl"
Авторът анализира хода па реализация на Лрогра.ма,па за развитие 11а
отбраuителнuте способиостu до 2020 г . Т1,й като перспективите за постигапе па
реш1ен ефект върху отбраните1111и1пе способuости са миншfШ1ии, авторът акцентира
върху 11еобходимостта о,п активизиране на плановете за достигане на разходи,пе за
отбраиа до 2% от БВП и поставяие на по-реалистuчни цели за развип1ие на
способ11остите.
12. Проектозаконът за противодействие на тероризма: Армията между "полицейски
фун.кu.я0." и иятеrриран отговор на тероризма, в "Проблеми на сиrурностrа и реформа
на сектора за сиrурност", брой 35, юли 2016, София, Асощ�ацвя ,,Дж.J.\,1аршал"
l1ttp: //gc111arshall.bg/,,p-content/up loads/2016/07/S\\'l3-N-35.pdl'
Участието 11а въоръжеиите cw1u в противодействие на тероризма е
предизвuкателство за повечето дър:1к:ави. То изисква вни.мателно определяие и
развитие на 11еобходш1ите способ11ости и изграждането на cucm.e o>fa за командване и
управлеuие, която да ,1,1uн11А1uзира рuсковете при прове:1к:дане на операции с участието
иа различ11и по своя характер организации.
13. Предизвикателства пред pearntзauwrra ва проекта за изrражданс на баталъонии
бойни rрупи от състава на механизирана бриrада, Воеиен журнал, 2016, бр.4, crp.44-55
Тази ста111ия е фокусирана върху еди11 от ос11ов11ите проекти за развитие на
способuостите ua българскuте въоръэ,сени cwtu. Ав1порът аналuзира подобни
ипвестицuоп11и проекти в Евро11а, като съсредоточава своите усилu.я в
иде11тифицира11е 11а въЗА10:11с11ите доставчици и извършваие 11а внима1пелно
предварител110 остой11остяване. Общият и:1вод е, че заложените в проекта фииансови
ра.мки правят неговото реализира11е ,иалко вероятно.

14. Превъор:ьжаsане и ИНдуС'!'риална политика: Поставяне .на правилния фокус,
Публични
nолитИЮ!.ВG,
бр.2,
С'!'р.46-55,
2019,
http://,\ -\\"\V .cjрр .c11/indc�_J1l1_p/cjp_p/art ic 1<:!, ic,\/352
Авторът насочва своето вн1и.1ание къ.м прове:J1сда11ия Преглед на отбраната,
възмо:Jк:иостите и предизвикателс,пвата пред разработванет.о и прw1ага11ето на
практика на национална програма за превъоръ:>1сава11е до 2032г.
Студии, публикува1,11t в переферпранп cnucaнJ1.я с научно рецснзиране пли
публюсувапи в редактпрани ко11скп1внп томове или в спец11ал11зираи11 издания за
к11асu.фидирапа информация
15. Tagarev Т., Tsvetkov G., Comparativc defence data analysis, Sofia, IT4Sec Reports,
2011 hHp:1/,\\\ ,,.it4scc.org,'l ,g(nodc/2420
Това uзследва11е представлява срав11u1пелен а11ализ на държави от Европа, Севериа и
�сиа A,,1epW<a с цел извличане на релевантни за оцеика иа отбранител11ата политика
и развитието на способнос1пите иидикатори.
16. Tsvetkov О., Spassov Ph., Petkov У., Tagarev Т., Driving lnnovation in Crisis
Manage1nent for Europcan Resilience, SP 8, WP82/83, ALBANIA Capabilities, Organization,
Policies, and Legislation (COPL) in crisis maпagement and disaster response, 2015,
llltр://ргосо11.hg/art iсlc/�1l,a11 ia-capahi I itics-organi �1tio11s -1101icics-at1(i-legi slatioп-cri si s
aшrшg_c111..: 11t-atl(l-(1isastcr
Това изследваие е част от проекта DRJVER, изследващ състоянието и
въЗА1ожности1пе за развитие 11а европейска система за об1чествена устойчивост
(resilience). Фо1<усът е пос1паве11 върху политикип1е и сп.особиостuте за заиJиmа на
населеиието и критичиата инфраструктура при широк спек1пър прuродии wtu
причи11uне11и 01n човешка дейност бедствия, аварии и крuзи.
20.12.2020 r.
гр.София
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