
1 

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев, хоноруван преподавател 

във Военна академия „Г. С. Раковски”, адрес: София, п.к. 1164, пл. Велчова за-

вера №1, телефон: 0887331237, номер в Регистър за научната дейност в 

Република България – 6187, области на научна дейност: 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки, 4.6. Информатика и компютърни 

науки, 9.1. Национална сигурност, 

на научните трудове на кандидата доцент, д-р Георги Димитров Димов, 

декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. 

С. Раковски”, представени по конкурса за заемане на академична длъжност 

„професор”, за военнослужещ, в област 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 на кризи и конфликти“, в катедра „Политики, стратегии и 

отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“, 

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. 

80/02.10.2020 на Държавен вестник. 

 

  

София/2020 г. 
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Това становище е написано във основа на заповед на Министъра на 

отбраната № ОХ-699/28.08.2020 г., изменена със заповед № ОХ-

740/16.09.2020 г., за обявяване на конкурс за академична длъжност 

„професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност 

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

Обявата за конкурса е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 80/02.10.2020. 

Становището е депозирано в Регистратурата за некласифицирана 

информация на ВА „Г. С. Раковски” на хартиен и електронен носител, преди 

изтичането на тримесечния срок, определен в чл. 32 (1) от ППЗРАСРБ. 

При написването на становището в максимална степен са спазени 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (чл. 53, чл. 54 и чл. 57) и 

Правилника за развитие на академичния състав във Военна академия „Г. С. 

Раковски”. 

Като член на Научното жури съм получил комплект документи на 

участника в конкурса. 

ТРУДОВЕ НА КАНДИДАТА ПРЕДСТАВЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС 

За участието в конкурса кандидатът е представил 28 научни труда, както 

следва: един хабилитационен труд (публикувана монографии); две 

публикувани глави от колективни монографии; два публикувани 

университетски учебника които се използват във Военна академия „Г. С. 

Раковски”; три публикации в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация; 20 публикации в 

нереферирани списания с научно рецензиране, или публикувани в 
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редактирани колективни томове, или в специализирани издания за 

класифицирана информация. Всички съм приел за оценка. Цитирането на 

представените публикации отговаря на съответните минимални национални 

изисквания и на изискванията по чл. 1а на ППЗРАСРБ.  Нямам съвместни 

публикации с кандидата. 

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ПЛАГИАТСТВО 

В трудовете на участника в конкурса не съм открил представяне за 

собствени на трудове, които изцяло или частично да са написани или 

създадени от другиго, или използването на публикувани от другиго научни 

резултати, без позоваване или цитиране. Не ми е известно да има предявени 

претенции към тях от други автори за некоректно използване на 

литературните източници, или да са постъпили сигнали относно 

публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен или неанонимен 

характер. 

ОЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА 

Участникът в конкурса отговаря на изискванията на чл. 53 (1) на 

ППЗРАСРБ, а именно: (1) има придобита ОНС „доктор“; (2) не по-малко от 2 

години е заемал академична длъжност „доцент“ в същото висше училище; (3) 

представил е публикуван монографичен труд който не е използван в други 

процедури за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за 

заемане на академичната длъжност "доцент"; (4) отговоря на съответните 

минимални национални изисквания и на изискванията по чл. 1а на ППЗРАСРБ; 

(5) няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове. 

Кандидатът е работил и продължава да работи в областта на 

националната сигурност и отбраната. В периода от 1996 до 2020 г. е работил 

като преподавател, зам. началник и началник на катедра, зам. началник, 
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началник и декан на факултет. Заемайки ръководни длъжности, непрекъснато 

е изпълнявал преподавателски и научно изследователски дейности. Съгласно 

представената справка за учебна натовареност той има аудиторна заетост, 

която съответства на изискванията за заемане на академичната длъжност 

"професор". Бил е научен ръководител на 3 успешно защитили докторанта. В 

периода от 1996 г. до сега е показал отлична педагогическа подготовка. 

Натрупал е значителен опит като лектор, ръководител на упражнения, 

семинари, учения и тренировки на военнослужещи. В работата си се е 

утвърдил като преподавател и научен ръководител който е подготвил 

значителен брой специалисти за нуждите на Въоръжените сили и 

Министерство на отбраната на Република България. 

ОСНОВНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ 

Основните научни приноси и резултати в представените публикации, са 

в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност“. Те са разделени в четири 

тематични групи: мениджмънт на кризи; национална сигурност; стратегия за 

отбрана на страната; военнообразователна система. Приемам описаните от 

кандидата приноси така, както подробно са формулирани в неговата Справка 

за оригинални научни приноси. Оценявам ги като нови знания в 

съществуваща научна област, получени във вид на научно обосновани 

описания, обяснения, интерпретации, доказателства, прогнози, изводи и 

препоръки, които разкриват нови връзки и зависимости. Всички приноси са в 

професионалното направление 9.1. Национална сигурност. Те допълват 

военната наука с нови теоретични и приложни знания, които създават научни 

предпоставки за нови научни изследвания и обучение на слушатели, 

курсанти, военни специалисти и докторанти. 
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ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ В ПРЕДСТАВЕНАТА ОТ КАНДИДАТА МОНОГРАФИЯ ЗА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

Съгласно изискванията на чл. 53, т. 3 на ППЗРАСРБ, за участието си в 

конкурса, кандидатът е представил монография "Кризисният мениджмънт 

между мира и войната", която не е използвана в други процедури за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за заемане на 

академичната длъжност "доцент". Основен принос в монографията е 

разкриването на същността, съдържанието, специфичните особености и 

практическия опит на мениджмънта на международни кризи в съвременните 

условия и ролята на въоръжените сили в този мениджмънт.  

ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА ПРИНОСИТЕ ЗА НАУКАТА И ПРАКТИКАТА 

Значимостта на приносите, реализирани от кандидата в неговите 

трудове, се предопределя от техния научно-приложен характер. Проведените 

от него изследвания и получените резултати създават необходимите условия 

за внедряване във въоръжените сили на ефективен мениджмънт на кризи и 

изработка на стратегии и политики на въоръжени сили и Министерство на 

отбраната на Република България в тази област. Едновременно с това, те са 

високо ефективна база за подготовка на кадри. В работите на кандидата са 

публикувани актуални и значими нови знания, представляващи интерес за 

специалистите работещи в професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност“. 

ОЦЕНКА В КАКВА СТЕПЕН ПРИНОСИТЕ СА ЛИЧНО ДЕЛО НА КАНДИДАТА 

Авторството на кандидата в представените научни трудове е ясно и 

неоспоримо. Те са написани в специфичен стил и начин на изложение. 

Използваните материали са цитирани коректно. Анализът на тематичните 
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линии, които се проследяват в цялостната научна продукция на кандидата, 

дава точна представа за неговото авторство. 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТРУДОВЕ 

Към представените от участника в конкурса трудове могат да бъдат 

отправени някои критични бележки и препоръки по отношение на: 

формулирането на проблемите, точността на анализите и обобщенията, 

методичното равнище, точността и пълнотата на резултатите, литературната 

осведоменост и др. Тези бележки не влияят на актуалността, значимостта и 

същността на получените приноси и по никакъв начин не ограничават тяхната 

приложимост. 

ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ДРУГИ ВЪПРОСИ 

Личните ми впечатления за кандидата са, че той е организиран, делови, 

трудолюбив и последователен в работата си преподавател, учен и 

ръководител. Има много добра професионална подготовка, широка обща 

култура и трайни научни интереси. Проведените лични разговори с видни 

български професори, учени и експерти в областта на националната сигурност 

потвърдиха верността на личните ми впечатления, което ми даде възможност 

убедено и категорично да дам оценка и да формулирам заключение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кандидатът отговарят на условията за заемане на конкурсната 

академична длъжност „професор“, дефинирани в чл. 60 на ППЗРАСРБ и в 

съответствие с резултатите от справките по чл. 61, ал. 1.  

Цялостното запознаване с неговата преподавателската и научно–

приложна дейности позволява да бъдат направени следните изводи: 
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• Умело организира, планира, ръководи и управлява учебните процеси и 

научноизследователската работа на съвременно методическо 

равнище. 

• Автор е на оригинални публикации и разработки по темата на обявения 

конкурс, които допълват и доразвиват знанията в областта на 

националната сигурност. 

• Представените публикации осигуряват необходимата публичност на 

получените резултати и дават възможност на научната общественост да 

се запознае с тях и да оцени получените в тях приноси. 

• Научната и приложна стойност на получените от кандидата научни 

резултати ги превръща в полезни материали за всички които са 

причастни и ангажирани с проблемите на националната сигурност. 

ОЦЕНКА НА КАНДИДАТА 

В съответствие с Чл. 57 на ППЗРАСРБ вземам предвид показателите, 

свързани с учебната и научноизследователската дейност на кандидата 

(аудиторни и извънаудиторни занятия, нововъведения в методите на 

преподаване, осигуряване на занимания в практическа среда във и извън 

Военна академия „Г. С. Раковски”, работа с военнослужещи и студенти, 

съвместна работа в научноизследователски проекти), което ми дава основа-

ние да дам положителна оценка на кандидата доцент, д-р Георги Димитров 

Димов. 

Предлагам той да бъде избран да заеме академичната длъжност 

„професор”, за военнослужещ, в професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност“. 

Подпис: _____________________ 

(проф. д.т.н. Цветан Семерджиев) 


