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                                                    СТАНОВИЩЕ 

                                                               от 

          проф. д-р Ненко Георгиев Дойков, директор на 

Лаборатория  за  специализирани изследвания   на рисковете  и  сигурността 

-   НБУ, директор на Програмен съвет на департамент "Национална и 

международна сигурност" Нов български университет, 

        относно  научните  трудове  представени   за участие в конкурс, за заемане 

на академична длъжност „професор“ за военнослужещ 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.. 

            Единствен  кандидат  по конкурса:  полк. доцент доктор Георги 

Димитров Димов. 

           Представям становището си по този конкурс като член на научно жури, 

обявено със заповед № СИ29-РД03-248/01.12.2020 г. на началника на Военна 

академия „Г. С. Раковски”.  

          На първото заседание на научното жури съм  определен да изготвя 

становище. 

 

 

       І. ОБЩО   ОПИСАНИЕ   НА   ПРЕДСТАВЕНИТЕ   МАТЕРИАЛИ 
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          Кандидатът  в  конкурса  представя  подробна  справка  за  публикациите 

си,  след придобиване на образователната  и  научна степен  “доктор”,  и  

академичната  длъжност  „доцент. 

           В  списъка  на  научните  публикации  на  кандидата  в  конкурса  за 

професор – доц. д-р Георги Димов, са включени 28  труда. 

          Те  могат да се класифицират в следните групи: Студии, учебни пособия 

и монографии - 4; научни доклади и статии- 24. 

За изготвяне на становището приемам всички представени публикации. 

          Те отговарят  на  изискванията  за  участие  в конкурс  за  получаване  на  

академичната  длъжност  “професор”. 

 Всички  публикации на доц. д-р Георги Димов представени за участие в 

конкурса за  "професор"  се отнасят към област на висше образование  9. 

Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност. 

 

    ІІ. ОБЩА   ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛ- 

СКАТА, НАУЧНО-ПРИЛОЖНАТА  И  ПЕДАГОГИЧЕКАТА 

ДЕЙНОСТ  НА  КАНДИДАТА 

 

        В голямата си част  научноизследователската дейност  на  доц. д-р Георги  

Димов е  посветена  на  едни от най-актуалните въпроси,  свързани  с  

управлението на знакови международни кризи в последните десетилетия. 

          Значително място в тях е отделено на разкриването  на  теоретичните 

основи  на  съвременните  международни  кризи и  кризисния  мениджмънт. 

  Особено  внимание  е  отделено на влиянието на информационните 

условия  върху  моделите  на  кризисен  мениджмънт.  
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        Авторът е изследвал подробно и ролята на въоръжените сили в 

разрешаването  на  съвременните кризи. 

          Като отчитам академичното развитие и научноизследователската 

дейност на доц. д-р Георги  Димов  от 1996 до 2020г., считам, че представените 

научни трудове  са  лично  дело  на  кандидата  за  заемането на академична   

длъжност  “професор”.  

          Приложената справка за приносните моменти, отразява правилно 

научните и научно-приложните постижения и тяхното приложение.  

            

        ІІІ. ОЦЕНКА   НА   НАУЧНИТЕ  ПОСТИЖЕНИЯ  И  ПРИНОСИ  В 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ  ЗА  РЕЦЕНЗИРАНЕ  ТРУДОВЕ 

 

          Научноизследователската дейност на доц. д-р Георги  Димов  е насочена  

в  няколко направления, свързани главно със:   

1. Мениджмънт на кризи (1.1, 2.1, 3.1); 

2. Национална сигурност (2.2, 2.3, 3.5, 3.9, 3.16, 4.1); 

3. Стратегия за отбрана на страната (3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.12, 3.15, 

3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 4.2); 

4. Военнообразователна система (3.6, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14). 

          Във всяко от тези направления могат да бъдат намерени съществени 

приносни  моменти, които  са   резултат  от  изследванията  на  кандидата. 

1. В монографията си „Кризисният мениджмънт между мира и войната. 

Военна академия "Георги Стойков Раковски", 2020. ISBN 978-619-

7478-40-2, доц. д-р Георги  Димов  съсредоточава своите усилия върху  

редица  въпроси  и неизследвани в тяхната пълнота проблеми, касаещи  

характеристиката на международните кризи,  като е  разкрита  тяхната  

роля  в  международните  отношения.   
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          Положени са усилия и е отделено специално внимание на кризите 

свързани с пандемиите, кибератаките, незаконната миграция, терористичните 

атаки и замърсяването  на  околната  среда. 

        Творчески са доразвити и допълнени условията на сигурност след 

Студената война, в които се проявяват съвременните кризи.  

      Откроени са и основните фактори на кризисния мениджмънт, и 

принципите за вземане на решения.  

         Приемам  напълно заявените от доц. д-р Георги  Димов  научни приноси  

в  монографията. 

2. Като  допълнение  на  цялостната  изследователска  дейност са 

научните доклади и статии, където доц. д-р Димов  предлага модел за 

контрол на пандемичната обстановка, възникнала с разпространението на 

вирусната инфекция от COVID – 19 чрез прилагане на механизма за оценка на 

операциите. Този механизъм позволява да се следят множество показатели и 

отчитат измененията в техните стойности.  

         Приемам  за оригинален принос  и използването на конкретни 

управленски механизми от органите за управление на въоръжените сили в 

практиката за разрешаване на разнообразни кризисни ситуации (доклад под 

№2.1.).  

      В доклад под №2.2. са положени целенасочени усилия за изследване на  

връзката между съществуващите гео-политически концепции и гео-

стратегическите действия на световните и регионални сили, оформящи 

международните отношения след края на Студената война. На тази основа е 

обоснована възможността за прилагане и усъвършенстване на стратегията за 

селективен отговор, която обхваща разнообразен набор от инструменти с 

оглед поддържане на постоянна връзка между управлението на страната и 
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националните интереси и комбинира консенсусни въпроси с 

предизвикателства пред сигурността.     

В  доклад под №2.3. по достатъчно убедителен начин е ревизиран 

категорийния апарат в сигурността. Изведени са обобщения, имащи 

методологично и теоретично значение за водещите концепции на 

националната сигурност. Визирани са промени в сигурността относно.  

В статията под №3.1. са анализирани  промяната в международните 

отношения след преодоляване на кризисна ситуация.  

Доказва се тезата, че международните кризи създават нови форми на 

влияние в геополитиката.  

Като  допълнение  на  цялостната  изследователска  дейност са останалите 

публикации, където автора методологически и управленско-практически 

подхожда при разкриването на действието на определени закономерности в 

модернизацията на въоръжените сили и нарасналата разпределителна роля на 

държавата в съвременните условия за регулирането на този процес, предвид 

на нейния монопол над отбранителните способности. 

Доказва  водещата роля на теоретичната подготовка в мирно време по 

отношение на практиката във време на война.  

Доказва, че трансформацията на въоръжените сили произтича от 

системата за колективна отбрана на НАТО, но не касае само въоръжените 

сили. 

Застъпва тезата, че ако икономиката на една страна е мотора на нейното 

развитие, то отбраната обединява обществото около националните интереси и 

легитимира властта в държавата. Тази теза се обосновава чрез стратегията за 

национална сигурност и националната отбранителна стратегия, свързани 

помежду си с политиката за отбрана на страната. 



6 
 

Актуалността  на  проблемите  изследвани  в  трудовете на доц. д-р 

Георги  Димов  са безспорни, което ги прави полезни, както за практическата 

дейност в разрешаването на съвременните кризи, така и за учебната дейност 

във Военна академия „Г. С. Раковски“, и други висши учебни заведения, в 

които се преподават дисциплини, свързани със защита на международната  

сигурност.  

Без съмнение, постигнатите  научни  и  научно-приложни  приноси в 

монографията, и останалите трудовете са лично дело на доц. д-р Георги 

Димов. Те са   оригинални, значими  и приложими в  направленията:   

 обогатяване на съществуващи  знания ;  

 доразвиване на теорията и практиката; 

 новости за практиката.  

 

ІV. УЧЕБНА  И  ПРЕПОДАВАТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ 

            От направената справка е видно, че полк. доцент доктор Георги 

Димитров Димов има необходимата  преподавателската  ангажираност, с което 

кандидатът покрива изискванията на чл. 29, ал. 4, т.“б“ от ЗРАСРБ, която 

обвързва разкриването на конкурс за академичната длъжност „професор“ с 

осигурена преподавателска дейност. 

            

                   V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           Считам,  че  полк. доцент доктор Георги Димитров Димов отговаря  

напълно на изискванията  за  заемане на академична  длъжност  „професор”  

по  обявената специалност  и като член на  научното  жури,   давам  

ПОЛОЖИТЕЛНА  ОЦЕНКА  на участника  в конкурса  и  предлагам на 
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научното жури,  полк. доцент доктор Георги Димитров Димов да  бъде  избран 

за  "ПРОФЕСОР"  в  област на висшето образование „Сигурност и отбрана“,  

професионално  направление  „Национална сигурност”. 

 

03.01.2021г.                                                                    Изготвил становището: 

                                                                                        проф. д-р Ненко Дойков                                                 

 


