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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
 

 
 

СТАНОВИЩЕ 
от  

професор д.н. Веселин Петров Мадански 
департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“  

при Национален военен университет „Васил Левски“ 
адрес: гр. Велико Търново, бул. „България“ №76, п.к. 5000 

 
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 „Георги Стойков Раковски“ №СИ29-РД03-170 от 08.06.2021г. и 
публикуван в бр. 53/25.06.2021 г. на Държавен вестник. 

 
на кандидата:  

 
д-р Марин Петров Георгиев 

Началник на отдел „Учебна и научна дейност“ при Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД, гр. Русe 
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1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-
приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Д-р Марин Петров Георгиев представя 53 бр. научни публикации с общ 
обем от 1390 страници, както следва: монография – 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.  

19 бр. научни публикации от тях са индексирани в Международните 
наукометрични бази данни на „Web of Science“ и „Scopus“. 

Резултатите от научноизследователската, научноприложната и 
педагогическата дейност на д-р Марин Георгиев са представени чрез 
публикационната му активност в страната и чужбина в периода 2016 – 2021 г. в 
следните области:  
организация и управление, в т.ч. управление на системите за национална 
сигурност в Република България – 15 бр. публикации; социални политика и 
социално подпомагане – 13 бр. публикации; развитие на военнообразователната 
система в България – 5 бр. публикации; стопанска логистика – 6 бр. публикации; 
управление на човешките ресурси – 14 бр. публикации. 

Задълбоченият преглед на научните публикации, с които кандидатът 
участва в настоящия конкурс доказва техните научни качества и позволява да се 
постави висока оценка по отношение на актуалност, оригиналност и умения за 
научноизследователска работа. 

Представената научна продукция е отражение на научноизследователската 
работа и свидетелство за високата компентентност и признание на автора в 
национален и международен план. 

 
2. 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 д-р Марин Георгиев. 
 
3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.  
Д-р Марин Георгиев е завършил Университет за национално и световно 

стопанство – гр.София през 2007 г., специалност „Счетоводство и контрол“ със 
специализация „Финансов контрол“ (образователна и квалификационна степен 
„Магистър“) 

През 2018 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научна 
специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното 
производство (сигурност и отбрана)” в Национален военен университет „Васил 
Левски“ в гр. Велико Търново, Област на висше образование: 3. „Социални, 
стопански и правни науки”, Професионално направление: 3.7. „Администрация и 
управление”. 
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Кандидатът е участвал като член на научноизследователски екип  от 

Аграрен университет – гр. Пловдив в рамките на проект „Умения за бизнес 
консултанти в областта на социалното предприемачество” (Social enterprise skills 
for business advisors – SESBA), изпълняван по дейността „Стратегически 
партньорства“ на Европейска програма за образование, обучение, младеж и 
спорт „Еразъм+“. 

Д-р Марин Георгиев е водил лекции 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; Умения за работа в 
екип и комуникации. 

 
4. Основни научни резултати и приноси 
Във връзка с представените за участие в конкурса научни трудове са 

дефинирани следните научни и научноприложни приноси: 
4.1.Научни приноси: 
− 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; 
40; 46; 52, като номерацията е съгласно списъка на научната продукция на д-р 
Марин Георгиев, представена за участие в конкурса 

− 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. 

− Осъществени са анализи за адаптиране на технологията на внедряване 
на Балансирани карти за оценка в определени аспекти за усъвършенстване на 
управлението във военнообразователната сфера  – публикации с № 33; 34; 40; 46; 
52. 

− 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 – 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. 
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4.2. Научноприложни приноси: 
− Разработена е методика с регистрация на показатели за следене на зони 

с особено внимание, индексиращи не само състоянието на 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. 

− 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 качества – публикации 
с №33; 34; 40; 46; 52. 

− 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 – публикация с № 53. 

 
5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 
Д-р Марин Георгиев притежава висока теоретична подготовка и 

впечатляваща публикационна активност в периода 2016-2021 г. Общият обем на 
научните статии и доклади е по-голям от 280, като немалка част от тях са 
публикувани в издания, които са реферирани в „Web of Science“ и „Scopus“. 

Представените публикации в съавторство за участие в настоящия конкурс, 
показват много добро взаимодействие и работа на д-р Марин Георгиев в 
национални и международни интердисциплинарни екипи. Участието му като 
съавтор е лесно проследимо, така както и самостоятелните публикации показват 
и неоспоримите умения за постигане на резултати и на лични приноси от научен 
и научноприложен характер. 

Кандидатът е предоставил 54 бр. позовавания, от които 34 бр. са 
индексирани в Международната наукометрична база „Web of Science“. 
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6. Критични бележки за рецензираните трудове 
Представените материали не дават основания за формулиране на критични 

бележки, а препоръки при заемане на длъжността за продължаване и 
задълбочаване на научната работа в областта на националната сигурност, 
търсене на възможности за участие в международни изследователски групи и 
проекти, и привличане на докторанти и студенти за участие в 
научноизследователски дейности. 
 

7. Заключение. 
Разглеждането на материалите по конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент“ на единственият кандидат д-р Марин Петров Георгиев 
показва, че са покрити и в количествено, и в качествено отношение изискванията 
на Закона за развитие на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ), 
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и изискванията на Военна академия 
„Георги Стойков Раковски“.  

Д-р Марин Петров Георгиев отговаря напълно и надвишава определените 
минималните национални изисквания за стойностите на наукометричните 
показатели, като еквивалент от 1260.29 точки, при минимално изискуеми 400 
точки съгласно минималните национални изисквания. 
 

8. Оценка на кандидатите. 
В заключение, давам положителна оценка на дейността на д-р Марин 

Петров Георгиев и гласувам положително, като предлагам на членовете на 
научното жури да гласуват също положително за неговия избор 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 научно-
изследователска дейност. 

 
 
 
14.09.2021 г.     Изготвил становището: 
гр. Велико Търново   професор д.н. Веселин Петров Мадански 
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