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1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-

 приложната дейност на кандидата 
В настоящия конкурс за получаване на научно звание „доцент” 

единственият кандидат главен асистент д-р Георги Цветков е представел 16 
научни труда, които са публикувани след успешна защита на докторска 
дисертация  и включват: 

- една монография с общ обем от 136 страници;  
- една книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

ОНС "доктор"; 
- две статии (една в съавторство), публикувани в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация; 
- десет статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или в 
специализирани издания за класифицирана информация; 

- две 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. Всички представени за рецензия трудове  и частите от съвместните 
публикации са лично дело на автора. Кандидатът надхвърля минимално 
изискуемите 200 точки за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на 
висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. 
Национална сигурност. 

Приемам всички предложени за оценяване трудове, тъй като съответстват 
на предметната област на обявения конкурс. Всички публикации са 
самостоятелно дело на кандидата, не са представяни за участие в други конкурси 
за присъждане на научни степени и звания и досега не са рецензирани. 

Представеният списък на публикации показва, че научната продукция на 
кандидата е актуална и е пряко ориентирана към нуждите на учебния процес на 
катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”. Публикациите, с които 
главен асистент д-р Георги Цветков участва в обявения конкурс, са отражение на 
научните интереси и дирения на кандидата в област на висшето образование 
„Сигурност и отбрана” и обхващат актуални проблеми от теорията и практиката 
на военното дело и националната сигурност, по които кандидатът целенасочено и 
системно работи.  
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Научната продукция на главен асистент д-р Георги Цветков е тематично 
разнообразна и с широк обхват. Важна отличителна характеристика на 
научноизследователския му подход е неговата теоретична задълбоченост и 
аналитичност. Създадените от него трудове са интересни, актуални и се отличават 
с оригинални авторови тези, свързани с разкриването, анализирането и 
обобщаването на различни аспекти и измерения на националната сигурност. Те 
намират много добър прием, както сред специалистите, така и сред широката 
аудитория. В своята цялост научните разработки на главен асистент д-р Георги 
Цветков напълно отговарят на темата на обявения конкурс и представят автора 
като сериозен изследовател с изразена интердисциплинарна насоченост в областта 
на сигурността и отбраната. Цялостният анализ на продукцията на кандидата 
показва, че заглавията, представени за рецензиране напълно покриват 
академичните изисквания и стандарти. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 
Публикациите на главен асистент Цветков са самостоятелни, а източниците 

са цитирани коректно. Като член на научното жури не ми е известно да е 
получаван сигнал за установяване на плагиатство в хабилитационния труд или 
другите публикации. 

 
3. Оценка на андрагогическата подготовка и дейност на кандидата 
Андрагогическата подготовка и дейност на кандидата е тясно свързана с 

катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ от 2008 година до настоящия 
момент. 

Главен асистент Цветков притежава образование, което е в унисон с 
конкурса 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“, а именно: 

1.Политология (бакалавър), СУ „Св.Климент Охридски“, София, 2003-2007 
г. 

2.Национална сигурност и отбрана (магистър),   ВА „Г.С.Раковски“, София, 
2007-2008 г. 

3.Политически мениджмънт (магистър), СУ „Св.Климент Охридски“, 
София, 2007-2009 г. 
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4.Управление на сигурността и отбраната (доктор), ВА „Г.С.Раковски“, 
София, 2011-2014, с дисертация „Формиране на отбранителната политика на 
Република България“, 2010 г. 

Кандидатът е завършил редица курсове за следдипломна квалификация в 
страната и чужбина, участва в работни групи по подготовката на доктринални 
документи, канен е за участия в публицистични телевизионни предавания. 

Кандидатът по обявения конкурс се ползва с име на изграден и уважаван от 
аудиторията преподавател, който провежда лекции и семинарни занятия по 
дисциплини като „Мениджмънт на ресурсите в сигурността и отбраната“, Strategic 
course EL – модул МСО, „Основи на мениджмънта“, „Мениджмънт на отбраната и 
въоръжените сили“, „Управление на риска в сигурността и отбраната“, 
„Мениджмънт на сектора за сигурност“, „Измерване не ефективност и 
резултативност“, „Икономически основи на сигурността и отбраната“, 
„Мениджмънт на риска“, „Публична администрация“, „Отбранителна аквизиция“, 
„Мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана“, „Методи и системи за 
поддръжка на вземането на решения в мениджмънта“, „Мениджмънт на 
сигурността и отбраната“ в магистърските програми и различните курсове във ВА 
на високо теоретично равнище, а отношението към дипломантите в качеството му 
на научен ръководител са атестат за добрата му методическа подготовка. 

Като началник на катедрата, където е обявен настоящият конкурс, мога 
уверено да заявя, че главен асистент Георги Цветков демонстрира отлична 
андрагогистическа подготовка, която е адекватна към изискванията за заемане на 
академичната длъжност „Доцент“. 

 
4. Основни научни резултати и приноси 
Предложените за рецензиране трудове представят главен асистент Цветков, 

като изследовател с последователен стремеж и научни амбиции за обективен 
анализ на проблемите, посветени на мениджмънта на сигурността и отбраната, с 
акцент върху управлението на отбранителните способности в системата за 
сигурност и отбрана.  

В монографията „Управление на развитието на отбранителни способности“, 
2020, ISBN 978-619-7254-05-1, кандидатът разкрива и обосновава основните 
процеси, които водят до достигане на желаното бъдещо състояние на 
въоръжените сили. Авторът представи последователността от дейности и решения 
в ясен и разбираем вид и подчертава необходимостта от цялостна и завършена 
система, а не просто отделни, често рутинно изпълнявани дейности. На основата 



5 
 

на посочените общи принципи, средата за сигурност и съществуващите обективни 
ограничения, авторът представя своята позиция относно развитието на 
отбранителната политика на страната до 2032 г. Монографията завършва с 
посочване на необходимите промени в начина на управление на развитието на 
способностите, за да не се налага отново да съжаляваме за „изгубените години“. 
Общата ми оценка е, че монографията напълно отговаря на изискванията за 
хабилитационен труд, за какъвто претендира главен асистент д-р Георги Цветков. 
Настоящата монография е продължение на магистърските тези на автора 
„Амбиции в отбранителната политика на Република България“ (2008, Военна 
академия „Г.С. Раковски“), „Българските въоръжени сили като инструмент за 
реализиране на националната политика, с оглед на настъпилите изменения във 
въоръженото противопоставяне“ (2009, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“), дисертационният му труд „Формиране на отбранителната политика 
на Република България (1990-2010)“ (2014, Военна академия) и „Отбранителната 
политика на Република България: критичен анализ“(2020). 

В своите статии и доклади, публикувани в редица авторитетни издания, 
главен асистент д-р Георги Цветков представя резултатите от сериозните си 
научни изследвания на развитието на отбранителната политиката на Република 
България през 21-ви век, с акцент на ресурсната рамка за развитието на 
сигурността и отбраната. Направен е задълбочен анализ на новите заплахи за 
националната сигурност, който в съчетание със съюзните ангажименти и 
ресурсните възможности на страната ни, дава обосновани насоки и предложения 
за отбранителните способности. 

Приемам за оценка всички посочени от кандидата 16 публикации, тъй като 
те точно съответстват на предметната област на обявения конкурс, а основните 
научни резултати и приноси на представените от автора трудове са свързани с 
развитие на съществуващите и генериране на нови знания в несъмнено значимата 
и фундаментална област на науката „Сигурност и отбрана”.  

Приемам претендираните научни приноси от кандидата в следните основни 
направления: 

1. Изследвано е формирането на отбранителната политика като част от 
общата политика за национална сигурност в светлината на управлението в 
публичната сфера. Разкрит е нейния характер на динамичен процес, който се 
основава както на обективни изисквания, така и на взаимодействие между 
различни, понякога противоречащи си интереси.  

Публикации 1, 2, 3, 6, 10, 14. 
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2. Изследвани, анализирани и допълнени са основните етапи от процеса 
на развитие на отбранителните способности – както от гледна точка на 
отбранителната политика, така и от тази на мениджмънта на отбраната. 

Публикации 1,2, 14, 16. 
3. Изследвани, анализирани и обобщени са факторите от средата за 

сигурност, които определят развитието на отбранителната политика на Република 
България с обхват от 1990 до 2030-2035 година. 

Публикации 1, 2, 4, 5, 6, 7. 
4. Изследвани, анализирани и обобщени са основните направления за 

развитие и предизвикателства пред развитието на отбранителните способности на 
Република България, на основата на анализа на средата за сигурност и 
обективните ресурсни ограничения. 

Публикации 1, 2, 5, 6, 7,11, 12, 13.  
5. Изследвано, анализирано и подчертано е изключителното значение на 

ресурсните анализи при вземането на управленски решения и в по-широк смисъл 
– значението на икономическите основи на отбраната. Прави изключително силно 
и негативно впечатление факта, че твърде често управленските решения не са 
съпътствани от реалистични ресурсни анализи. 

Публикации 1, 2, 8, 9, 11, 13, 15. 
6. 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. При влошаване на средата за сигурност малките 
държави имат две основни възможности за увеличаване на отбранителния си 
капацитет – съюзната военна помощ и привличането на граждански ресурси. 

Публикации 1, 2, 9, 12, 16. 
 
5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 
Обосновано може да бъде направена оценка, че посочените приноси са 

лично постижение на кандидата и освен че са полезни, оригинални и значими, 
добавят нова стойност в знанието за продуктивното външнополитическо 
поведение на държавата в характеризиращата се с висока динамика външна среда 
за сигурност. Те представляват теоретични обобщения и решения на съществено 
важни за сигурността и отбраната на страната научни и приложни проблеми, като 
допълват и конкретизират различни аспекти на организацията и управлението на 
въоръжените сили. В тях е синтезирана и представена конструкция от знания, 
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която успешно може да се използва за обучение на специалисти в областта на 
сигурността и отбраната.  

6. Критични бележки за представените трудове 
 Към научна продукция с такъв характер могат да бъдат отправени критични 
бележки, които не биха могли да променят стойността на постигнатите резултати, 
затова няма да се спирам на тях в настоящото становище. Препоръката ми към 
бъдещите научни дирения на кандидата е свързана с необходимостта той да 
продължи работата си по тази толкова актуална и значима проблематика, с 
характерните за него творчество и теоретична задълбоченост, изява на неговата 
професионална позиция, посредством по-богата и активна публикационна 
дейност със статии и студии в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация, както и да се включи в 
научно-изследователски проекти предвид неговата висока специална експертиза. 

7. Заключение 
 Давам своята положителна оценка за научните трудове на главен асистент 
доктор Георги Цветков, участник 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. 

Предлагам на уважаемите членове на научното жури по конкурса, главен 
асистент доктор Георги Цветков да бъде избран и да заеме академичната 
длъжност „доцент”. 
 

8. Оценка на кандидата 
Давам ПОЛОЖИТЕЛНА оценка на кандидата доктор Георги Цветков в 

настоящата процедура по конкурс за заемане на вакантна академична длъжност 
„доцент“. 
 
 
 
12.01.2021 г.     Изготвил становището: 
София       полк. доц. д-р Тотко Симеонов Симеонов 
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