ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"

РЕЦЕНЗИЯ

от професор Георги Василев Бахчеванов, двн,
професор в НБУ
на научните трудове, представени по конкурса за заемане на
академичната длъжност "професор" за военнослужещ в облает на висшето
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1.
Национална сигурност за преподаване по учебните дисциплини: ,,Политики,
стратегии и отбранително планиране", ,,Стратегическо ръководство на
отбраната" и "Управление при кризи и конфликти", в катедра "Политики,
стратегии и отбранително планиране" от факултет "Национална сигурност и
отбрана" на ВА "Г. С. Раковски" обявен със заповед на Министъра на
отбраната на Република България № ОХ-699/28.08.2020 г., изменена със
заповед № ОХ-740/16.09.2020 г., и в бр. 85/02.10.2020 г. на "Държавен
"
вестник

за кандидата полковник доцент д-р Георги Димитров Димов, декан на
факултет "Национална сигурност и отбрана" при БА "Г. С. Раковски"

1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за
оценка от рецензента:

Списъкът с научните трудове, публикации и учебни пособия
представени от кандидата съдържа 28 заглавия. Посочените заглавия са
разпределени както следва: 1 (една) монографии, 2 (две) глави от колективна
монография, п� една глава в два учебника на БА "Г. С. Раковски", 3 (три)
статии и доклади, публикувани в издания, които са

индексирани в

световноизвестни бази данни, 20 (двадесет) научни публикации

в

нереферирани списания с научно рецензиране. Девет от публикациите са в
съавторство.

Не са рецензирани публикациите предоставени при защита на
дисертационния труд за получаване на образователна и научна степен
"
"доктор , публикациите представени за участие в конкурса за академичната
длъжност "доцент" и един юбилеен доклад (7 .6).

Количеството на публикациите оценявам като напълно достатъчно за
участие в конкурс за научна длъжност "професор".
Справката за изпълнение на минимални национални изисквания за
заемане на академична длъжност "професор" в облает на висше образование
9.,,Сигурност и отбрана", професионално направление 9.1. ,,Национална
сигурност" за полк. доц. д-р Георги Димитров Димов показва сума от 81О
точки при необходими 550 точки.
2. Обща характеристика на научноизследователската, научно
приложната и педагогическата дейност на кандидата.

Главното, което характеризира кандидата в конкурса полковник доцент
д-р Георги Димов е изключителната му теоретическа и богатата му
преподавателска подготовка. Доказана е склонност към изследователска
дейност. Стреми се да прави всестранни и задълбочени изследвания на
проблематиката, свързана с политиките, стратегиите и отбранително
планиране, стратегическо ръководство на отбраната и управление при кризи
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Нямам съвместни публикации с кандидата.
10. Заключение.

Предоставената от кандидата в конкурса полковник доцент Георги
Димов документация и научна продукция отговарят на изискванията на
Закона за развитие на академичния състав в Република България и
Правилника за неговото приложение за заемане на академичната длъжност
професор.
11. Оценка на кандидатите.

Оценката ми за научните трудове на полковник доцент д-р Георги
Димитров Димов, единствен участник в конкурса за заемане на академичната
длъжност "професор" за военнослужещ в облает на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална
сигурност за преподаване по учебните дисциплини: ,,Политики, стратегии и
отбранително планиране'\ ,,Стратегическо ръководство на отбраната" и
"Управление при кризи и конфликти", в катедра "Политики, стратегии и
отбранително планиране" на факултет "Национална сигурност и отбрана" на
ВА "Г. С. Раковски" обявен със заповед на Министъра на отбраната на
Република България № ОХ-699/28.08.2020 г., изменена със заповед № ОХ"
740/16.09.2020 г., и в бр. 85/02.10.2020 г. на "Държавен вестник е
,,положителна"

Предлагам на уважаемото Научно жури полковник доцент Георги
Димитров Димов да бъде избран в конкурса и предложен да заеме
"
"
академичната длъжност "професор във ВА "Г. С. Раковски .

Дата 30.12.2020 г.
(подпис)
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