
  
  
  
  
  
  

СС ТТ АА НН ОО ВВ ИИ ЩЩ ЕЕ   
  

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 полковник доцент, доктор Георги Димитров 

Димов, представени за участие в конкурс, за заемане на академична 

длъжност „професор“ в катедра „Политики, стратегии и отбранително 

планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във Военна 

академия „Г. С. Раковски“, в област на висшето образование „Сигурност и 

отбрана“, професионално направление „Национална сигурност”, обявен 

въз основа на Заповед № ОХ-699 от 28.08.2020 г., изменена със Заповед № 

ОХ-740 от 16.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България 

и публикувана обява в Държавен вестник брой № 85 от 02.10.2020 г. 
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1. Оценка на представените материали за конкурса 

В конкурса за заемане на академична длъжност „професор”  доцент 

д-р Георги Димитров Димов, участва с : 1 монография, 3 статии и доклади, 

публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация, 20 статии и доклади, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или са 

публикувани в редактирани колективни томове, 3 глави от две колективни 

монографии и 2 глави от учебници. В публикациите в съавторство 

участието на кандидата е съществено и ясно определено.  

За рецензия се предлагат трудове и разработки, неизползвани в 

процедура за защита на дисертационен труд и участие в конкурси за 

„главен асистент“ и „доцент“. 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 цитиранията, за участието в  научно изследователски 

проекти, за ръководените докторанти и за аудиторната учебна заетост,  

също доказват, че чрез цялостната си научна и преподавателска дейност 

доц. д-р Георги Димов отговаря на изискванията за заемането на 

академичната длъжност „професор“. 

В монографичният труд „Кризисният мениджмънт между мира и 

войната“ авторът разкрива състоянието, проблемите и възможните 

перспективи пред кризисния мениджмънт в съвременния свят. Специално 

внимание е отделено на влиянието на информационните условия върху 

моделите на кризисен мениджмънт.  
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Доцент Георги Димов е извършил значителна 

научноизследователска работа в областта на кризисния мениджмънт. 

Смятам за достатъчно обоснована една от основните тези на автора, че 

кризисният мениджмънт не може да се представя от определена гледна 

точка – военна, икономическа, техническа, политическа, а той по-скоро е 

интегрален резултат от решението, което дадена страна е взела за участие в 

мениджмънта на международни кризи, и начина, по който нейното 

ръководство представя своите национални интереси. 

 В поредица от статии и доклади на конференции доцент Георги 

Димов представя резултати от сериозен научен анализ на такива проблеми 

като промяната в международните отношения след преодоляване на 

международните кризи; възможностите за прилагане и усъвършенстване 

на стратегията за селективен отговор; използването на конкретни 

управленски механизми от органите за управление на въоръжените сили 

при разрешаване на разнообразни кризисни ситуации; процеса на 

трансформация на въоръжените сили; военно-стратегическото ниво на 

управление и др. Специално внимание авторът отделя на 

военнообразователната система, като обосновава тезата, че тя трябва да се 

управлява от националното ръководство, което носи политическата 

отговорност за взетите решения. 

 3. Оценка на научните резултати и приноси на кандидата  

 В края на справката за оригиналните научни приноси доцент Георги 

Димов представя в таблица своята самооценка. Като цяло аз приемам 

заявените приноси, организирани в четири рубрики. Без да разделям тези 

приноси на теоретични и практико-приложни, ще отбележа онези, които 

според мен са не само сполучливо формулирани от кандидата, но и дават 

основание да се потвърди, че отговарят на изискванията на закона: 

 - Предложен е мирновременен управленски механизъм за справяне с 

нетрадиционни кризисни ситуации, при който се използва капацитетът на 
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въоръжените сили за обработка на информация и прогнозиране. 

 - Съставена е класификация на международните кризи, с оглед 

принципите на кризисния мениджмънт и опита от разрешаване на кризи в 

НАТО и ЕС. 

 - Разработен е модел на стратегия, който свързва политическите 

намерения за защита на националните интереси с реалното състояние на 

системата за отбрана на страната и потенциалните възможности за 

модернизация на въоръжените сили. 

 - Формулирана и обоснована е закономерност за развитие на 

отбранителните способности, подчинявайки процеса на модернизация на 

въоръжените сили на системата за отбрана на страната.  

 - Определени са подходът и особеностите на обучението на 

стратегическото ниво от системата за командване и управление, които са с 

теоретично и методологично значение за съставянето на учебните планове 

и програми в направление „Военно дело“.  

 4. Лични впечатления 

Познавам доцент Георги Димов като колега преподавател във 

Военна академия и разбира се, като автор на поредица научни трудове в 

областта на сигурността. Той се утвърди  като  авторитетен,  ерудиран 

специалист, уважаван от слушателите и студентите преподавател с широка 

обща култура и трайни научни интереси.  

5. Заключение 

Оценявам положително научната и преподавателската дейност на 

доцент Георги Димов. Те отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и 

ППЗРАСРБ и на националните минимални изисквания за заемане на  

академична длъжност „професор” в област на висше образование 9. 

„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност“.  
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Предлагам на Научното жури да гласува доцент д-р Георги 

Димитров Димов да заеме академичната длъжност „професор“ в област на 

висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност“ в катедра „Политики, стратегии 

и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и 

отбрана“ във Военна академия „Георги С. Раковски“.                  

           
                                                               Изготвил становището:   
                                                                                    проф. д-р Стефан Мичев 

 


