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С Т А Н О В И Щ Е 

 

От доц. д-р Анатолий Ангелов Прокопиев 

 Доцент в научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ 

 Институт „Перспективния изследвания за отбраната“ 

 Военна академия „Георги С. Раковски“,  

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, № 82, тел 0887917412 

 

Относно научните трудове, представени за участие в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на 

висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 

9.1. „Национална сигурност“ в 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 № СИ29-РД03-170/08.06.2021 г. и в 

бр. 53/25.06.2021 г. на „Държавен вестник“. 

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

и научна дейност“ в Университетска многопрофилна болница за активно 

лечение „Канев“ АД – Русе. 

Основание за представяне на рецензията – участие в състава на научно 

жури, определено със заповед на началника на Военна академия № СИ29-

РД03-206/02.08.2021 г. 

 



1. Обща характеристика на научноизследователската, 

 научноприложната и педагогическата дейност на кандидата 

 В обявения конкурс за доцент участва един кандидат – д-р Марин 

Георгиев. Подадените документи отговарят на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, Правилника на 

неговото прилагане за заемане на академична длъжност „доцент“, както и на 

Правилника за развитието на академичния състав във Военна академия 

„Георги С. Раковски“. 

 Списъкът на трудовете по специалността, представени за рецензиране, 

съдържа 53 заглавия, от които 2 монографии и 51 статии, студия, доклади. Две 

от тях са разработени самостоятелно, а останалите, както и едната монография 

– в съавторство. Четиридесети осем от статиите са публикувани в чужбина. 

 Приемам за рецензиране посочените трудове, като оценявам техния брой 

за представителен и достатъчен за участие в конкурс за академична длъжност 

„доцент“. Изпълнени са минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 3 

от ЗРАСБР, като критериалната система за научна област 9. Сигурност и 

отбрана кандидатът генерира 1260.29 точки. 

 Тематиката на представените публикации е в научната област 9. 

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

сигурност“. Тя обхваща актуални и значими проблеми на сигурността в 

областта на социалната политика, като дейност за регулиране отношенията на 

равенство или неравенство между различните индивиди и социални групи в 

обществото, адаптиране на управленчески модели като Балансирана карта за 

оценка за достигане на по-високи нива на ефектност на управление на всички 

йерархически нива и по-конкретно – усъвършенстване управлението на 

военнообразователната система.  

В научните публикации, представени за конкурса от д-р Марин Георгиев, 



тези теми са реализирани по оригинален начин, като авторът търси 

възможности и подходящи алтернативи за ефективно внедряване на 

предложения модел на Балансирана карта за оценка и апробирането му в 

различните системи и нива на управление. 

Оценяваните трудове са публикувани в специализирани научни издания 

и са плод на научноизследователската дейност на кандидата.  

Представените документи показват, че д-р Марин Георгиев е бил член на 

научноизследователски екип за периода септември 2015 – септември 2018 

„Умения за бизнес консултанти в областта на социалното предприемачество“ 

към Аграрен университет – Пловдив. Член е на целева група в Националния 

военен университет „Васил Левски“ по проект „Подкрепа за развитие на 

човешките ресурси и научноизследователския потенциал на НВУ „Васил 

Левски“ за утвърждаването му като съвременен център на знанието.“ 

Материалите за конкурса показват, че кандидатът е участвал системно в 

национални и международни научни конференции. 

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Представените за рецензиране заглавия отговарят на изискванията и 

 стандартите за академични публикации и са написани в специфичен, 

разпознаваем авторски стил. В тях ясно се разграничават подходите, методите, 

анализите и оценките на д-р Марин Георгиев. 

В трудовете на участника в конкурса не съм открил представяне за 

 собствени трудове, които изцяло или частично са заимствани от другиго, или 

използване на публикувани от други автори научни резултати, без позоваване 

или коректно цитиране. Не ми е известно да има предявявани претенции към 

него от други автори за некоректно използване на техни трудове, или да са 

постъпили сигнали относно публикациите на кандидата за плагиатство от 



анонимен или неанонимен характер.  

 

3. Оценка на педагогическата дейност на кандидата 

От м. юли 2020 г. д-р Марин Георгиев заема длъжността началник 

отдел „Учебна и научна дейност“ в УМБАЛ „Канев“ АД – Русе. Учебните 

дисциплини, които води са: 

• Икономика на логистичните дейности 

• Основи на организацията на 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 

По тези дисциплини кандидатът е изнесъл цикъл от лекции по  

теория и практика в Център за професионално обучение към „Институт по 

социално управление“ – гр. Русе за учебната 2018/1019 г.  

Неговата монография „Балансираната карта за оценка като  

инструмент за усъвършенстване на управлението“ е основна за учебната 

програма по учебна дисциплина „Управленски анализ и статистика“ включена 

в учебния план на специалност „Управление на обществените поръчки“, ОКС 

„Магистър“ с обучаваща катедра „Логистика на сигурността“ на факултет 

„Общовойскови“ при Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. 

Велико Търново.  

 Д-р Марин Георгиев участва в редакционните колегии на международна 

научна конференция, както и на наши и чуждестранни списания. 

 Аргументи за теоретическата подготовка на кандидата в сферата на 

сигурността е защитената (1918 г.) докторска степен с тема на дисертационно 



изследване „Балансирана карта за оценка като инструмент за усъвършенстване 

на управлението във военнообразователната сфера“ и участието му в обучение 

по проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“ 

изпълняван от Комисията за защита от дискриминация. 

 

4. Основни научни резултати и приноси 

Основните научни резултати, получени от кандидата, могат да се 

обобщят и характеризират най-общо като развитие и допълване на знанията в 

областта на социалната политика с нови теоретични разработки, методи, 

модели и подходи.  

 Като най-значими научни и научно-приложни резултати определям: 

• Обосноваване на потенциалните възможности на модела на  

балансираната карта за приложение съобразно конкретните нужди при 

осъществяване на процеса на управление. 

•  Критичният анализ на педагогическите и административни подходи  

свързани с обучението в Национален военен университет „Васил Левски“ на 

обучаеми в образователната и квалификационна степен „бакалавър“, 

„магистър“ и образователната и научна степен „доктор“. 

• Комплексното обобщение на състоянието на кариерното развитие на 

академичния състав и тенденциите в реализацията му, както и на развитие на 

процеса в следващите периоди на реформи и предложения за „оптимизиране“ 

на тези процеси. 

• Изследването на процесите на обучение в направление 9.1. „Национална 

сигурност“, и систематизиране на набор от препоръки за повишаване на 

ефективността на обучението. 

• Анализът на социалната активност и регулирането на социалното 

развитие в контекста на променящата си среда за сигурност и някои 



регламентиращи Европейски и национални концептуални документи. 

• Разработената 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. 

• 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 навици) с изградени морални, родолюбиви патриотични 

качества. 

Приемам конкретните научни приноси на кандидата, които подробно са 

представени в „Справка за оригиналните научни приноси“ представена от д-р 

Марин Петров Георгиев. 

 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Значимостта на приносите, реализирани от д- Марин Петров Георгиев, 

се предопределят от техния научен и практико-приложен характер. 

Проведените от кандидата изследвания и получените резултати създават 

необходимите условия за внедряване в държавната политика в областта на 

социалната политика и въоръжените сили, позволяват въвеждането в 

практиката на нови виждания в обучението на военни и цивилни специалисти 

за нуждите на отбраната и сигурността на Република България. По същество 

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

Научната продукция на кандидата предлага знания за международната и 

националната сигурност по актуални, значими и нееднозначно оценявани 

явления и процеси като предлага и аргументира модели и практически 

препоръки за ефективното им управление. В трудовете му са публикувани 



съвременни и полезни нови знания, представляващи интерес за специалистите 

работещи в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“. 

 

6. Критични бележки за представените трудове 

Нямам сериозни критични бележки, които да повлияват моята 

положителна оценка на оценяваните научни трудове. 

 

7. Заключение 

Представената от д-р Марин Петров Георгиев документация и научна 

продукция доказват, че той е убедителният 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 С. Раковски“. 

 

8. Оценка на кандидата 

Кандидатът отговаря на условията за заемане на конкурсната академична 

длъжност „доцент“, дефинирани в чл. 53 на ППЗРАСРБ и справките по чл. 54, 

ал. 1. В съответствие с чл. 57 на ППЗРАСРБ, имайки предвид цялостната 

експертна, научноизследователска и преподавателска дейност на кандидата 

давам обща положителна оценка и гласувам положително за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в научна секция „Иновации и платформи в 

образованието и квалификацията“ на институт „Перспективни изследвания за 

отбраната“, обявен със заповед на началника на Военна академия № СИ29-

РД03-170/08.06.2021 г. и в бр. 53/25.06.2021 г. на „Държавен вестник“, на 

кандидата д-р Марин Петров Георгиев. 

  

Дата 13 септември 2021 г.                  Рецензент:                              (подпис) 


