
В ОЕ Н Н А     А К А Д Е М И Я 

„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от д-р Вяра Стойкова Жекова, 

доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, 

факултет „Национална сигурност и отбрана“, 

Военна академия „Г.С. Раковски“, 

София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82 

 

относно научните трудове, представени за участие в конкурса за заемане 
на академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в катедра 
„Мениджмънт на сигурността и отбраната“ в област на висше образование 
9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална 
сигурност, в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на 
факултет „Национална сигурност и отбрана“, обявен в Държавен вестник 
бр.90/20.10.2020 година, стр. 69, на основание Заповед на Началника на 
Военна академия „Г.С.Раковски“ № СИ29-РД03-184 от 06.10.2020 година. 

на кандидата д-р Георги Младенов Цветков, главен асистент в катедра 
„Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална 
сигурност и отбрана“, Военна академия „Г. С. Раковски“. 

основание за представяне на становището – участие в състава на научното 
жури, определено със заповед на Началника на Военна академия 
„Г.С.Раковски“ № СИ29-РД03-265/21.12.2020 година. 

 

 

 

София 2021 



1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-
приложната и педагогическата дейност на кандидата 

В обявения конкурс за доцент участва един кандидат – главен 
асистент д-р Георги Младенов Цветков. Подадените документи отговарят 
на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България, на Правилника за неговото прилагане за заемане на 
академичната длъжност „доцент“, както и на Правилника за развитието на 
академичния състав във Военна академия „Г.С. Раковски“. 

Списъкът на трудовете по специалността съдържа 16 заглавия.              
С изключение на 3 публикации, останалите са разработени самостоятелно 
от кандидата. 

Приемам представените за рецензиране трудове, като оценявам 
техния брой за представителен и достатъчен за участие в конкурса за 
академичната длъжност „доцент“ в област на висшето образование                     
9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална 
сигурност“. 

Тематиката на представените публикации е в област на висшето 
образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление                
9.1. „Национална Сигурност“. Тя обхваща значими теоретични и приложни 
проблеми на управлението на националната сигурност и отбрана, 
отнасящи се до сложната, противоречива и динамична съвременна 
политикоикономическа международна и национална среда, отношения и 
събития. 

В научните публикации, представени за конкурса от д-р Георги 
Цветков, темите са анализирани системно и по оригинален начин, като 
убедително са демонстрирани сериозни и задълбочени познания за 
теорията и функционирането на международната и националната 
сигурност. 

Оценяваните трудове са публикувани в специализирани научни 
издания, а като теми и проблеми са част от преподавани във Военна 
академия учебни дисциплини и са предложени на студентите като научна 
литература по съответните програми.  

От представени списък с публикации на кандидата става ясно, че 
неговата научна продукция е актуална, като е пряко ориентирана към 



нуждите на учебния процес на катедра „Мениджмънт на сигурността и 
отбраната“. Публикациите на актуални, интересни и отразяват съвременни 
проблеми от теорията и практиката на националната сигурност, по които е 
видно, че кандидата работи системно и целенасочено.  

Д-р Георги Цветков участва в национални и международни 
конференции. 

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Представените за рецензиране заглавия отговарят на изискванията и 
стандартите за академични публикации и са написани в специфичен, 
разпознаваем авторски стил. В тях ясно се разграничават подходите, 
методите, анализите, оценките и идеите на д-р Цветков. Аргумент за 
научната коректност и добросъвестност на кандидата е присъствието в 
неговите публикации на впечатляващ брой заглавия цитирани литературни 
източници. 

В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не 
установявам плагиатство в представените за участие в конкурса научни 
трудове. Не ми е известно в хода на процедурата да са получавани 
неанонимни и мотивирани писмени сигнали за установено плагиатство. 

 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Познавам д-р Цветков още от асистент и обучението му като 
докторант във Военна академия. Свидетел съм на развитието му като 
колега в катедрата и днес убедено високо оценявам резултатите, които 
продължава да постига в преподавателската си дейност с много упоритост, 
поемайки предизвикателствата да навлиза в нови сфери на науката за 
сигурността, да се изправя пред нови аудитории от студенти в различни 
програми –магистри и бакалаври. 

Практиката си на университетски преподавател гл. ас. д-р Георги 
Цветков започва през 2008 година като асистент, а от 2016 г. е главен 
асистент във Военна академия, като междувременно през 2014 г. успешно 
защитава докторска степен с разработен дисертационен труд на тема: 
„Формиране на отбранителната политика на Република България” (1990-



2010). През изминалите от началото на академичната му кариера 
дванадесет години, гл. ас. д-р Георги Цветков преподава посочените в 
обявата на конкурса учебни дисциплини, като натрупва значителен 
учебно-методически опит и се утвърждава като авторитетен преподавател 
и научен ръководител на успешно защитили магистърските си тези 
дипломанти. За доказания професионализъм и добросъвестното отношение 
към своята работа, д-р Цветков неизменно високо е оценяван както от 
колегите, така и от обучаемите. 

 

4. Основни научни резултати и приноси 

Научната и преподавателската работа на главен асистент д-р Георги 
Цветков е фокусирана върху важни и сложни военнополитически и 
икономически проблеми на мениджмънта на националната сигурност. 
Получените изследователски резултати в представените за рецензиране 
научни трудове могат да бъдат структурирани в шест 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 нейният характер на 
динамичен процес, който се основава както на обективни 
изисквания, така и на взаимодействие между различни, понякога 
противоречащи си интереси. 
(в публикациите под номера 1, 2, 3, 6, 10, 14.) 

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. 
(в публикациите под номера 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 2035 година. 
(в публикациите под номера 1, 2, 4, 5, 6, 7.) 

4. Изследвани, анализирани и обобщени са основните направления 
за развитие и предизвикателствата пред развитието на 
отбранителните способности на Република България, на основата 



на анализа на средата за сигурност и обективните ресурсни 
ограничения. 
(в публикациите под номера 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13.) 

5. Изследвано, анализирано и подчертано е изключителното 
значение на ресурсните анализи при вземането на упавленски 
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. 
(в публикациите под номера 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 основи възможности за увеличаване на отбранителния си 
капацитет – съюзна военна помощ и привличането на граждански 
ресурси. 
(в публикациите под номера 1, 2, 9, 12, 16). 

 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Научната продукция на д-р Цветков предлага конструкция от знания 
за сигурността, базирани на интердисциплинарен подход. Високата 
ерудиция и афинитетът на д-р Цветков към политологията, икономиката, 
военното дело му позволяват по оригинален начин да анализира и оценява 
стратегическите проблеми на мениджмънта на сигурността и отбраната 
през призмата на тези науки. 

Постигнатите изследователски резултати намират адекватно и 
ефективно приложение в учебния процес при обучението на студентите от 
магистърските и бакалавърската специалности на факултет „Национална 
сигурност и отбрана“ по дисциплините „Мениджмънт на сигурността и 
отбраната“, „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“, 
„Управление на риска в сигурността и отбраната“, „Мениджмънт на 
сектора за сигурност“, „Публична администрация“, „Измерване на 
ефективност и резултативност“, „Икономически основи на сигурността и 



отбраната“, „Отбранителна аквизиция“, „Мениджмънт на гражданските 
ресурси за отбрана“, „Методи и системи за поддръжка вземането на 
решения в мениджмънта“, както и в изследванията на дипломанти във 
Военна академия „Г.С. Раковски“. 

Специфичната и висока научна експертиза на кандидата е призната 
от преподавателската колегия в академията и той е утвърден титуляр на 
авторски учебни дисциплини. 

 

6. Критични бележки за представените трудове 

Нямам сериозни критични бележки към представените научни 
трудове. 

 

7. Заключение 

Представената от д-р Цветков документация и научна продукция 
доказват сериозен потенциал на учен и качества на преподавател, което ми 
дава основание да твърдя, че той е убедителният кандидат за академичната 
длъжност „доцент“ в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ 
на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

 

8. Оценка на кандидата 

Давам положителна оценка на резултатите от работата на кандидата 
и гласувам ПОЛОЖИТЕЛНО за избирането на гл.ас. д-р Георги Младенов 
Цветков на академичната длъжност „доцент“ във Военна академия „Г. С. 
Раковски“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 
професионално направление 9.1. „Национална Сигурност“. 

 

Рецензент:..................................... 

    доцент д-р Вяра Жекова 

 

14. 01. 2021 година  


