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СТАНОВИЩЕ 

 

От доцент д-р Георги Григоров Гоцев, доцент в научна секция „Иновации 

и платформи в образованието и класификацията“ на Институт „Перспективни 

изследвания за отбраната“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, гр. 

София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, № 82, тел. 0887928426 
 

 на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. „Си-

гурност и отбрана“, професионално направление 9.1 „Национална сигурност“ в 

научна секция „Иновации и платформи в образованието и класификацията“ на 

институт „Перспективни изследвания за отбраната“ във Военна академия „Ге-

орги Стойков Раковски“, обявен със заповед на началника на Военна академия 

№ СИ29-РД03-170 от 08.06.2021 г. и обявен в ДВ. брой 53 от 25.06.2021 г.  

На кандидата д-р Марин Петров Георгиев, началник на отдел „Учебна и 

научна дейност“ в Университетската многопрофилна болница за активно лече-

ние „Канев“ АД – гр. Русе. 

1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-при-

ложната и педагогическата дейност на кандидата. 

В обявения със заповед на началника на Военна академия № СИ29-РД03-

170/08.06.2021 г. конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ за циви-

лен служител в научна секция „Иновации и платформи в образованието и класи-

фикацията“ на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ участва един 
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кандидат – д-р Марин Петров Георгиев. Подадените от него документи за учас-

тие в конкурса отговарят на законовите изисквания и на Правилника за развитие 

на академичния състав във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. 

От посочената от кандидата научна продукция е видно, че тя е основно в 

областта на социалните аспекти на защитата на националната сигурност. Във 

връзка с участието в конкурса са представени за рецензиране общо 53 заглавия, 

от които 2 монографии и 51 статии и доклади. Едната от монографиите (с обем 

573 стр.) е в съавторство. От представените статии и доклади две са разработени 

самостоятелно, а останалите – в съавторство. Голяма част от статиите и докла-

дите (48 бр.) са публикувани в чужбина. 

Представените научни трудове по съдържание и брой оценявам като до-

статъчни за успешно участие в конкурса за „доцент“. Справката за изпълнение 

на минималните национални изисквания по член 2б, ал. 3 от ЗРАСРБ в научна 

област 9. „Сигурност и отбрана“ за академична длъжност „доцент“ показва, че 

кандидатът събира 1260,29 точки при минимално изискване от 400 точки. 

Публикациите на кандидата, представени за конкурса, като цяло по тема-

тика са в научна област 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 

9.1. „Национална сигурност“. В тях се разглеждат основно проблеми на социал-

ната сигурност, управлението на обществените отношения в големи организа-

ции, общественото и икономическото развитие в контекста на социалните поли-

тики. Видно е, че изследователските усилия на кандидата са насочени главно към 

разкриване на механизмите на социалното управление като основа за развитието 

на социалните организации и в търсене на пътища за повишаване на ефектив-

ността му, включително във военнообразователната сфера. 

От научната продукция на кандидата проличава неговата активност при 

разглеждането на изследваните въпроси и стремеж да се разработи подходящ мо-

дел за оценка на процеса на социалното управление. Прави впечатление високата 

производителност на д-р Георгиев, както и това, че голяма част от представените 

за оценка трудове са публикувани в специализирани научни издания. 
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От представените документи е видно, че кандидатът участва активно в на-

учноизследователска дейност. През периода 2015-2018 г. д-р Георгиев е бил член 

на изследователски екип в областта на социалното предприемачество към Аграр-

ния университет в гр. Пловдив. В момента той е член на целева група по проект 

„Подкрепа за развитие на човешките ресурси и научноизследователския потен-

циал на НВУ „Васил Левски“ за усъвършенстването му като съвременен център 

на знанието“. През този период кандидатът е участвал в значителен брой нацио-

нални и международни научни конференции. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Представените за конкурса трудове показват личната творческа дейност на 

кандидата, макар по-голямата част от научната продукция е в съавторство и е 

трудно да се определи точно неговото участие. Нямам данни, обаче, сред пред-

ставените текстове да има такива, които цялостно или частично да са заимствани 

от публикации на други автори, без позоваване или коректно цитиране. Не ми е 

известно за претенции към кандидата от други автори за некоректно ползване на 

техни научни трудове, както и други сигнали за плагиатство от негова страна. 

3. Оценка на педагогическата дейност на кандидата 

Към момента кандидата заема длъжност „началник на отдел „Учебна и на-

учна дейност“ в УМБАЛ „Канев“ - Русе, където води няколко учебни дисцип-

лини: Икономика на логистичните дейности, Основи на организацията на управ-

лението, Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната 

среда, Икономика, Трудово-правни и осигурителни отношения, Умения за ра-

бота в екип и комуникации. По тези дисциплини през учебната 2018-2019 г. кан-

дидатът е изнесъл цикъл от лекции и в Центъра за професионално обучение към 

„Институт по социално управление“ в гр. Русе.  

Теоретичната подготовка на д-р Георгиев в сферата на сигурността се ос-

новава в голяма степен на дисертационния му труд „Балансираната карта за 

оценка като инструмент за усъвършенстване на управлението във военно обра-

зователната сфера“, защитен през 2018 г. Монография на кандидата на подобна 
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тема е основна за учебната дисциплина „Управленски анализ и статистика“ в 

учебния план на специалност „Управление на обществените поръчки“ във Фа-

култет „Общовойскови“ на НВУ „В. Левски“ - гр. В. Търново. Д-р Георгиев учас-

тва в обучение по проект „Противодействие на дискриминацията“, изпълняван 

от Комисията за защита от дискриминацията. 

4. Основни научни резултати и приноси 

Основните научни резултати на кандидата са главно в областта на социал-

ната политика и социалната сигурност. Същите могат да се обобщят като разви-

тие на знанията в тази област, отразени в неговите теоретични разработки чрез 

използване на нови подходи към тази проблематика. 

Най-значимите научни и научно-приложни резултати на д-р Георгиев мо-

гат да се определят като свързани с:  

- разкриване на потенциалните възможности на модела за оценка на про-

цеса на управление;  

- критичен анализ на педагогическите и административните подходи в 

обучението на бакалаври, магистри и докторанти в НВУ „В. Левски“;  

- разработване на предложения за оптимизиране на процеса на кариерно 

развитие на академичния състав; 

-  изследване на обучението в направление 9.1 „Национална сигурност“ и 

дефиниране на препоръки за неговото оптимизиране;   

- анализ на социалната активност в контекста на променящата се среда на 

сигурност и съвременните реалности;  

- разработване на методика за индексиране на организационната актив-

ност и маркираща стратегическите алтернативи в организационното развитие;  

- разработване на предложения за подобряване на процеса на учене и из-

граждане на обучаемите като добри и родолюбиви професионалисти. 

Приемам приносите на д-р Марин Георгиев, посочени от него в представе-

ната в конкурсните материали „Справка за оригиналните научни приноси“. 
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5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката  

Значимостта на научните и научно-приложните приноси на д-р Георгиев 

са очевидни от неговите трудове. Проведените от кандидата изследвания и полу-

чените резултати създават условия за внедряване в областта на социалната поли-

тика и на въоръжените сили, позволяват въвеждането в практиката на нови виж-

дания в обучението на специалисти за нуждите на сигурността и отбраната на 

страната и са добра база за подготовка на военни и цивилни кадри в тази област. 

Научната продукция на кандидата дава знания по актуални явления и процеси в 

областта на социалната сигурност, като предлага модели и практически препо-

ръки за ефективното им управление. В трудовете му са публикувани съвременни 

и полезни знания, представляващи интерес за специалистите, работещи в профе-

сионално направление 9.1. „Национална сигурност“. 

6. Критични бележки за представените трудове  

Към представените трудове нямам съществени критични бележки, които 

за повлияят положителна ми оценка за тях. 

7. Заключение 

Представената от д-р Марин Петров Георгиев документация и научна про-

дукция доказват, че той е успешен кандидат за академичната длъжност „доцент“ 

в научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ на 

Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия „Георги 

Стойков Раковски“. 

8. Оценка на кандидата  

Като цяло кандидатът отговаря на условията за заемане на конкурсната 

академична длъжност „доцент“, определени в чл. 53 на ППЗРАСРБ и справките 

по чл. 54, ал. 1 на същия правилник. В съответствие с чл. 57 на ППЗРАСРБ, в 

предвид цялостната експертна, научноизследователска и преподавателска дей-

ност на кандидата д-р Марин Петров Георгиев му давам обща положителна 

оценка и гласувам положително за заемане от същия на академичната длъжност 
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„доцент“ в научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалифи-

кацията“ на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“, обявена със за-

повед на началника на Военна академия № СИ29-РД03-170/08.06.2021 г. и в бр. 

53/25.06.2021 г. на „Държавен вестник“. 

 

20 септември 2021 г.         Член на журито: ............................................ 

                                                                         /Доцент д-р Георги Гоцев/ 
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