ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

РЕЦЕНЗИЯ
от полковник професор д-р Николай Бонев Ничев,
заместник-декан на факултет „Общовойскови“ при Национален военен
университет „Васил Левски“, адрес: п.к. 5000, гр. Велико Търново,
бул. „България“ №76, тел. 062 618 711
на научните трудове, представени по конкурс за заемане на академична длъжност
„Доцент“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“,
професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна секция
„Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ на институт
„Перспективни

изследвания

за

отбраната“

за

извършване

на

научноизследователска дейност, обявен със заповед на началника на Военна
академия „Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03-170 от 08.06.2021 г. и публикуван в бр.
53 от 25.06.2021 г. на Държавен вестник.
на кандидата:
д-р Марин Петров Георгиев
Началник отдел „Учебна и научна дейност“ при Университетска многопрофилна
болница за активно лечение „Канев“ АД, гр. Русe
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1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за оценка от
рецензента
Списъкът на представените за конкурса научни трудове на кандидата д-р
Марин Петров Георгиев съдържа 53 бр. заглавия с общ обем от 1390 страници,
разпределени в следните групи:
 Монографии – 1 бр. с общ обем от 573 страници;
 Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за
присъждане на образователна и научна степен „доктор“ – 1 бр. с общ обем от 147
страници;
 Научни статии – 28 бр. с общ обем от 371 страници;
 Научни доклади – 23 бр. с общ обем от 299 страници.
От тях 3 бр. са разработени самостоятелно, а 50 бр. са в съавторство, като
25 бр. са български език и 28 бр. на английски език.
От списъкът на представените за конкурса научни трудове д-р Марин
Георгиев представя 19 бр. научни публикации, които са индексирани в
Международните наукометрични бази данни на „Web of Science“ – 18 бр.
публикации и „Scopus“ – 1бр. публикации.
Посочените научно трудове не повтарят публикациите, които кандидатът е
представил при защитата на дисертационния си труд за придобиване на
образователна и научна степен „доктор“.
Приемам количеството на представената за конкурса научна продукция
като достатъчно. Същата е с точков еквивалент от 1260.29 точки, при минимално
изискуеми 400 точки съгласно минималните национални изисквания към
научната дейност на кандидатите за заемане на академична длъжност „доцент“
по групи показатели в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“,
професионално направление 9.1. „Национална сигурност“.
2. Обща

характеристика

на

научноизследователската,

научно2

приложната и педагогическата дейност на кандидата.
Резултатите от научноизследователската и научноприложната дейност на
кандидата са представени чрез неговата публикационна дейност в периода 20162021 г., както следва:


организация и управление на системата за национална сигурност – 13

бр. публикации;
 социални политика и социално подпомагане – 13 бр. публикации;
 усъвършенстване на военнобразателната система –7 бр. публикации
 в областта на маркетинга и логистиката – 6 бр. публикации;
 управление на човешките ресурси – 14 бр. публикации.
От представената творческа автобиография, е видно че д-р Марин Георгиев
е водил лекции и упражнения по следните дисциплини: Икономика на
логистичните дейности, Основи на организацията и управлението, Здравословни
и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, Икономика, Трудово
правни и осигурителни отношения и Умения за работа в екип и комуникации
Стилът на автора е задълбочен, достъпен, логичен, аналитичен и
академичен.
Актуалността на разработките произтича от необходимостта от пълно и
задълбочено изследване на проблемните моменти в посочените области и
очертаване на пътищата за тяхното разрешаване.
3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство.
В процеса на работата ми като член на научното жури не е получаван
сигнал за плагиатство в публикациите на кандидата по конкурса.
4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.
Д-р Марин Георгиев завършва ОКС „магистър“ в Университет за
национално и световно стопанство – гр.София през 2007 г., специалност
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„Счетоводство и контрол“ със специализация „Финансов контрол“. През 2018 г.
защитава дисертационен труд и придобива ОНС „доктор“ в Национален военен
университет „Васил Левски“- гр. Велико Търново, Област на висше образование:
3. „Социални, стопански и правни науки”, Професионално направление: 3.7.
„Администрация и управление” по Научна специалност: „Организация и
управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)”.
Постигнатите научни резултати позволяват формирането на необходимите
компетенции и умения на кандидата за обучение на военни и цивилни кадри във
военно-образователната система. Предложената от кандидата научна продукция
потвърждава неговия професионализъм и опит.
Всеки от трудовете е последователно надграждане на научната и
педагогическата дейност на д-р Марин Георгиев след придобиването му на ОНС
„доктор“.
Настоящата позиция на д-р Марин Георгиев е Началник отдел „Учебна и
научна дейност“ в Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Канев“ АД, гр. Русe и заместник изпълнителен директор в „Реставрация“ ЕАД –
Министерство на културата.
5. Основни научни резултати и приноси
Основните резултати и приноси на кандидата, имащи значение за
обогатяването на теорията и практиката могат да бъдат обобщени в две основни
направления, както следва:
5.1. Научни приноси:
5.1.1. В контекста на основните положения на теорията на управлението,
разработени от български и чуждестранни изследователи, е извършено
систематизиране и анализ на известните разработки в областта на балансираните
карти за оценка и технологията на нейното внедряване (публикации с №№ 33; 34;
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40; 46; 521).
5.1.2. Изследвани и проучени са известни модели за разработване и
внедряване на балансирана карта за оценка, като на тази основа са структурирани
предложения за въвеждане на същите в различни ключови звена от структурата
на голяма българска институция (публикации с №№ 33; 34; 40; 46; 52).
5.1.3. Осъществени са анализи за адаптиране на технологията на
внедряване на Балансирани карти за оценка в обучението в направление 9.1.
„Национална сигурност“, управление на организациите, социалното развитие и
социалните политики в контекста на променящата се среда за сигурност
(публикации с №№ 33; 34; 40; 46; 52).
5.1.4. Подробно са разгледани и представени социалните политики като
съвкупност от специфични дейности, които целят да регулират социалните
отношения между различни по своето социално положение субекти. Този подход
към изясняването на социалната политика, разглежда социалната политика като
дейност за регулиране на отношенията на равенство или неравенство в
обществото. Той дава възможност да се търсят неравенства в икономическите
позиции на индивидите във връзка със собствеността, труда и условията за труд,
разпределението на доходите и потреблението, социалното осигуряване и
здравеопазването, да се търсят източниците за тези неравенства и тяхната
социална оправданост или неоправданост (публикации с №№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;
32; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 53).
5.2. Научноприложни приноси:
5.2.1. Разработена е методика с регистрация на показатели за следене на
зони

с

особено

внимание,

индексиращи

не

само

състоянието

на

1

Номерацията е съгласно списъка на научната продукция на д-р Марин Георгиев, представена
за участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“.
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организационната ефективност, но същевременно маркиращ стратегическите
алтернативи в организационното развитие. Предложената методика прилагаща
концепцията

на

картата

представлява

основа

за

усъвършенстване

на

управленските решения като в сектор сигурност и отбрана, така и в други сектори
(публикации с №№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 47;
48; 49; 50; 51; 53).
5.2.2. Анализираните теоретични постановки, методология и обогатена
методика, са предложени за решаване на конкретни практически казуси по
управление и са формулирани изводи и препоръки в неговата практическа
реализация при конструирането на балансираната карта насочени към нуждите
на ключови звена от система за отбрана и сигурност. В резултат на направените
анализи на учебната и методическа работа при обучение на кадри за системите за
сигурност са констатирани някои слабости и тесни области. Това е основание за
направените предложения за структурни, методически и административни мерки
за подобряване на процеса на учене и изграждане на обучаемите като добри
професионалисти (професионални компетенции и набор от умения и знания) с
изградени морални, родолюбиви и патриотични качествa (публикации с №№ 33;
34; 40; 46; 52).
5.2.3. Задълбочено е анализирано насърчаването на социалната активност
и регулирането на социалното развитие, което насочва държавата да предприеме
социални функции, чрез които се стреми да регулира дисбалансите, да защитава
слабите социални позиции и да не позволява разпадането на обществената
система. Тя регулира процесите в обществото, като хармонизира интересите и се
противопоставя на маргинализацията. Всяка модерна държава развива социални
дейности, които отразяват особеностите на конкретното общество, съответстват
на неговото икономическо, политическо и културно състояние. Плод са на
политически решения, целящи да насочват и регулират процеса на адаптация на
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националното общество към трансформациите на пазарната среда (публикация с
№ 53).
6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката
Научните приноси на кандидата допринасят за систематизиране и
доразвиване

на

теоретичните

постановки,

свързани

с

планирането,

организирането и управлението на социалната сигурност с акцент на социалните
процеси и социалните политики в Р. България. Научно-приложната стойност на
трудовете е постигната чрез предложените направления за усъвършенстване на
военнообразателната система.
Резултатите от научната дейност на д-р Марин Георгиев могат и следва да
се използват в учебния процес на Военна академия „Г. С. Раковски“ и училищата
от военно-образователната система.
Кандидатът е предоставил 54бр. забелязани цитата, от които 34 бр. са
индексирани в „Web of Science“.
7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата
Научните резултати са лично дело на д-р Марин Георгиев. Те могат да
бъдат определени като обогатяване и доразвиване на съществуващите знания, да
бъдат използвани за доказване на нови твърдения и приложени в практиката.
8. Критични бележки за рецензираните трудове
Представените материали не дават основания за формулиране на критични
бележки, а по-скоро препоръки:
 Продължаване на научната работа в сферата на националната сигурност,
търсене на възможности за участие в международни изследователски групи и
проекти

и

привличане

на

докторанти

и

студенти

за

участие

в

научноизследовалски дейности;
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 Прегледът на авторството на представените 53 бр. научни трудове (в 50
научни публикации са демонстрирани конкретни изследвания и резултатите от
тях са публикувани в съавторство, а в останалите 3 кандидата е единствен автор)
е показателен за прилагането на екипното начало в научната и изследователска
работа на кандидата. Целесъобразно е бъдещо разширяване на собствения научен
подход към изследваните проблеми, което да затвърди д-р Марин Георгиев като
утвърден учен в сферата на националната сигурност.
9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята,
че следва да вземе отношение.
Познавам лично д-р Марин Георгиев, както като обучаем в Национален
военен университет „Васил Левски“, гр. Велико Търново, така и от съвместната
ни работа по повод общата ни научноизследователска дейност.
Личните ми впечатления са, че кандидатът е колегиален, с висока обща
култура и професионална подготовка, с отговорно отношение към преподаването
и стремеж към овладяване на нови знания и умения.
10. Заключение.
Представената за конкурса документация и научна продукция от кандидата
отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в
Република България, Правилника за неговото прилагане и нормативната база на
Военна академия „Г. С. Раковски“ за заемане на академична длъжност „доцент”
в съответната област на висшето образование.
Оценката ми за научните трудове на д-р Марин Георгиев, единствен
участник в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на
висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1.
„Национална

сигурност“,

научна

секция

„Иновации

и

платформи

в

образованието и квалификацията“ на институт „Перспективни изследвания за
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отбраната“ е положителна.
11. Оценка на кандидатите.
Научноизследователска дейност на кандидата, неговите лични качества и
постигнатите значими научни резултати ми дават основание да предложа на
уважаемото научно жури да класира кандидата по конкурса д-р Марин Георгиев
и да предложи на съвета на институт „Перспективни изследвания за отбраната“
при Военна академия „Г. С. Раковски”, да бъде избран и да заеме академичната
длъжност „доцент” в научна секция „Иновации и платформи в образованието и
квалификацията“.
15.09.2021 г.
гр. Велико Търново

Изготвил рецензията:
полк. проф. д-р Николай Ничев
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