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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от професор Георги Василев Бахчеванов, двн, 

 

на научните трудове, представени по 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“ за преподаване по учебните дисциплини: 

„Управление при извънредни ситуации“, „Институционални структури за 

управление при бедствия, аварии и катастрофи“, „Ресурсно осигуряване в 

секторите индустрия и енергетика при извънредни ситуации“, „Управление 

на веригата на стойността в индустрията и енергетиката“ и „Управление при 

бедствия“ за нуждите на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” 

на факултет „Командно-щабен“, обявен със заповед на началника на Военна 

академия № СИ29-РД03-191/05.08.2022 г. и в бр. 70/30.08.2022 г. на 

,,Държавен вестник“, 

 

за кандидата д-р Даниела Трифонова Балева, главен асистент в катедра 

„Мениджмънт на извънредните ситуации”.   
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1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за 

оценка от рецензента: 

Списъкът с научните трудове, публикации и учебни пособия 

представени от кандидата съдържа 20 заглавия. Посочените заглавия са 

разпределени както следва: 2 (две) монографии, 4 (четири) статии, 14 

(четиринадесет) доклада. Три от докладите, са в съавторство.  

Не са рецензирани публикациите предоставени при защита на 

дисертационния труд за получаване на образователна и научна степен 

„доктор“1.  

Количеството на публикациите оценявам като достатъчно за участие в 

конкурс за научна длъжност “доцент”. 

Справката за изпълнение на минимални национални изисквания за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 

9.„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност” за д-р Даниела Трифонова Балева показва сума от 495 точки при 

необходими 400 точки. 

 

2. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Главното, което характеризира кандидата в конкурса за главен асистент 

д-р Даниела Трифонова Балева е богатата и теоретическа и необходимата 

преподавателска подготовка.  Доказана е склонността и към изследователска 

дейност. Кандидатът се стреми да провежда всестранни и задълбочени 

изследвания на проблематиката, свързана с политиките в областта на защита 

на населението и инфраструктурата при природни бедствия, аварии и 

катастрофи и управление при кризи и извънредни ситуации. Притежава 

новаторско мислене и не се притеснява да експериментира на практика 

получени резултати по време на теоретичните изследвания. Монографиите, 

                                                   
1 „Повишаване ефективността на защитата на населението чрез използване на възможностите на публично-

частното партньорство” 11.03.2015 г. 
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статиите и докладите представени за рецензиране се характеризират с висока 

степен на конкретност и са в съответствие с изискванията, поставени в 

обявата на конкурса. 

 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

В процеса на работата ми в състава на научното жури не е получаван 

неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в 

публикациите на кандидата по конкурса. 

 

4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Главен асистент д-р Даниела Трифонова Балева  е основен 

преподавател в обявените в конкурса учебните дисциплини. Нивото на 

създадените от кандидата монографии, учебници, учебни пособия, учебно-

методически помагала и разработки и др. се отличат с прецизност и 

полезност. Учебните материали, разработени от кандидата са в съответствие, 

както с учебните програми, така и със стандартите в академията. Справката 

за аудиторната учебна заетост през последните пет години показва, че главен 

асистент д-р Даниела Трифонова Балева  е един от най-натоварените 

преподаватели в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“.  

Ръководила е много успешно защитили дипломанти.  

 

5. Основни научни резултати и приноси. 

Основните приноси на кандидата са с научен и научно приложен 

характер. Постигнатите в научните трудове, представени за рецензиране, 

научни и научно-приложни приноси са свързани с изследването и 

разкриването на важни теоретически, практически и практико-приложни 

проблемни въпроси в областта на конкурса: изследване и получаване на 

потвърдителни факти в съществуваща теория, формулиране на нови 

направления и тенденции за развитието на теорията на управлението при 

бедствия; анализиране начините на осигуряване, организацията на 
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използването, планирането и управлението на ресурсите за защита при 

бедствия; изследване на икономическите ефекти от защитата при бедствия; 

изследване и допълване на теорията за използване на доброволните 

формирования за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

изследване в съществуваща теория, разкриване на проблемите, новите 

направления и тенденции за обучението на населението за реагиране при 

бедствия, аварии и катастрофи. 

Представените публикации за участие в конкурса са разпределени в три 

тематични групи, с аргументирани приноси, както следва: Първа група - 

Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни 

ситуации; Втора група - Военноприложни аспекти на защитата на 

населението и инфраструктурата на държавата; Трета група – Организация и 

управление извън сферата на материалното производство. 

5.1. Първа група „Защита на населението и инфраструктурата на 

държавата при кризисни ситуации” включват трудовете с номера: 3, 4.1, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11 7.12, 7,13, 7.15, 7.16, 7.18. 

Трудовете с поредни номера № 3, 7.13, 7.15 и 7.16 са свързани с 

обучението на населението за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи. 

Те са посветени на анализа на състоянието на подготовката за реагиране при 

бедствия и оказване на първа помощ в системата на училищното и 

предучилищното образование. На базата на проведено изследване в различни 

училища в страната на актуалните проблеми на тази подготовка и на 

мотивацията и нагласите на учители и ученици за подобряване на 

подготовката в тази област са предложени конкретни подходи за 

преодоляване на съществуващите слабости и повишаване ефективността на 

подготовката им за реагиране при бедствия и оказване на първа помощ. 

Резултатите от проведеното изследване, представено в тези трудове, могат да 

бъдат използвани от всички елементи от системата на училищното 

образование, както и от структури и организации, имащи отношение към 

подготовката на населението за реагиране при бедствия и оказване на първа 
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помощ на пострадалите.  

В труда с № 7.13 са представени възможностите за усъвършенстване на 

защитата при бедствия чрез обучението на доброволци и развитието на 

доброволни формирования за защита. Анализирани са както настоящото им 

състояние, така и перспективите за тяхното развитие. 

Представеният под номер 4.1. монографичен труд представлява по 

същество изследване на дейността и организацията на субектите, които 

осъществяват процеса на управление при бедствия на национално и 

международно ниво. Изследвана е дейността по управление при бедствия на 

организации от публичния и частния сектор, включително на основни 

доброволни организации за защита при бедствия, функциониращи в страната. 

Трудовете с номера 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 7.12 и 7.18 изследват 

различни икономически аспекти на защитата при бедствия. Те са посветени 

на въпроси свързани с: финансирането на проектите за защита при бедствия, 

(включително посредством публично-частно партньорство и фондовете на 

ЕС) и свързаните с тях специфики на изготвяне на бюджет в публичния и 

частния сектор и оценката на икономическата ефективност на подобен вид 

проекти; връзката между степента на икономическо развитие на страните и 

щетите, които бедствията предизвикват; цялостната устойчивост на 

икономиките при възникване на бедствия с отчитане на взаимовръзките 

между различните обекти от критичната инфраструктура и икономически 

сектори, както и възможностите, които дава застрахователния сектор за 

осигуряване на допълнителни финансови ресурси за защита. 

Трудовете с номера 7.7 и 7.11 разглеждат проблемите на ресурсното 

осигуряване на системата за защита при бедствия. Анализирани са някои 

общи проблеми относно настоящото ниво на осигуреност на системата с 

необходимите и ресурси, а така също и специфични проблеми за нейната 

обезпеченост с човешки ресурси. 

Научните и научно-приложните приноси в тази група се изразяват в:  

- систематизирана е и е доразвита теорията за подготовката за 
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реагиране при бедствия и оказване на първа помощ, като са изведени 

основните критерии и фактори, които влияят върху нейната ефективност (3);  

- доразвити са съществуващите знания по отношение на 

особеностите на подготовката за реагиране при бедствия и оказване на първа 

помощ на децата в системата за училищно и предучилищно образование (3, 

7.15, 7.16); 

- анализирано е текущото състояние на подготовката за реагиране 

при бедствия и оказване на първа помощ на учениците и учителите в 

системата на училищното образование в страната. Изследвана е зависимостта 

на равнището и мотивацията за тази подготовка според определени 

съществени характеристика като пол и възраст на учениците и на учителите, 

а така също преподавателски стаж и вид на училището, в което преподават 

учителите. На тази основа са определени насоки за повишаване на 

ефективността от провежданото обучение (3, 7.15). 

- обоснована е необходимостта от обучението за реагиране при 

бедствия и оказване на първа помощ на отделни ключови групи, с оглед 

повишаване защита на живота и здравето на участниците в образователния 

процес при възникване на бедствия и инциденти (3, 7.15); 

- доразвиване на теорията за управление при бедствия и функциите и 

ролята на различните организации за управление на защитата при бедствия в 

публичния и частния сектори на национално и международно ниво (4.1); 

- аргументирано е значението на устойчивостта и непрекъснатостта 

на работата на ведомствата и организации, които извършват дейности по 

управление при бедствия и са анализирани подходите за тяхното осигуряване 

(4.1); 

- систематизирана е и е доразвита теорията по отношение на 

рисковете и възможностите, които дава публично-частното партньорство за 

осигуряване на необходимото финансиране за осъществяване на защитата 

при бедствия (7.1, 7.6, ); 

- анализирани са някои от основните проблеми, свързани с 
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окомплектоването на основните части на единната спасителна система и 

доброволните формирования с ресурси с акцент върху обезпечеността на 

системата с човешки ресурси (7.7, 7.11, 7.13).  

- систематизирана са и са доразвити аргументите относно 

взаимовръзката между икономическото развитие и влиянието на бедствията 

върху общественото развитие. Обосновано е устойчивото социално-

икономическо развитие като фактор, който влияе върху размера на щети при 

бедствия (7.3, 7.8). 

- разработен е модел за оценка на генерирането и пренасянето на 

риск между различни сектори с критична инфраструктура, в частност от 

газовия към електрическия сектор в страната. Показано е как моделът отчита 

прехвърлянето на риск към трансгранични потребители (7.4.); 

- анализирани са ограниченията при използването на някои от 

основните методи за анализ и оценка на инвестиционни проекти по 

отношение на проектите, свързани с обекти от критичната инфраструктура 

(7.2); 

- анализирани са основните особености и някои добри практики по 

изготвяне на бюджет за защита при бедствия в публичния и частния сектор, 

включително и чрез използване на ресурсите на застрахователния сектор и 

фондовете на Европейския съюз (7.9, 7.12, 7.18). 

5.2. Втора група – „Военноприложни аспекти на защитата на 

населението и инфраструктурата на държавата“ е включен труд с пореден 

номер 7.17, посветен на ролята на водните ресурси като фактор за 

противопоставяне в международните отношения и използваните им в 

международните конфликти. 

Научно-приложният принос в тази група се изразява в анализ на 

опасностите от изострянето на конфликтите за прясна вода в резултат от 

изменението на климата и целенасочената човешка дейност за усвояването на 

тези ресурси. 

5.3. Трета група „Организация и управление извън сферата на 
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материалното производство” са включени трудове с поредни номера №7.5, 

7.10 и 7.14. Те са посветени на проблеми, свързани с взаимовръзката между 

икономическото развитие и разходите за сигурност и отбрана (7.5 и 7.10) и 

борбата с бедността и неравенството в разпределението на доходите, като 

въпроси, неразривно свързани със сигурността на обществото (7.14).  

Научните и научно-приложните приноси в тази група са свързани с: 

- доразвита е теорията относно взаимовръзката и влиянието на 

разходите за сигурност и отбрана и икономическия растеж (7.5); 

- представени са някои възможности за решаване на проблема, 

свързан с недостатъчното финансиране на въоръжените сили, посредством 

развитието на икономиката на страната на базата на създаването на висока 

добавена стойност (7.10); 

- анализирани са силните и слабите страни на мерките за борба с 

бедността и неравенството в разпределението на доходите в Република 

България и са направени предложения за подобряване на тези политики 

(7.14). 

 

6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 

Приносите на кандидата за науката и практиката се доказват както от 

участието и в актуални научно изследователски и научноприложни проекти, 

така и от количеството и качеството на разработените учебници, учебни 

пособия, учебно-методически помагала и разработки. В предоставените 

материали по конкурса се откроява широкото приложение на резултатите от 

дейността на кандидата в научни, изследователски и приложни проекти: 

6.1. Проект Референтен номер: HOME/2010/CIPS/AG/019, Разработване 

на необходими инструменти за координиране на вътрешно-секторните 

дейности за защита на критична инфраструктура в ситуация на многостранна 

терористична заплаха. Повишаване способността за защита на ключови 

обекти от критичната инфраструктура в България – BULCIP, Проект на 

Европейската комисия. 
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6.2. Проект № BG051РО001-4.3.04-0010 „Web-базирано дистанционно 

обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната“, по 

процедура „Развитие на електронни форми на обучение в системата на 

висшето образование“ със средства от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския 

социален фонд. 

 

7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата. 

От всичките представени 20 научни трудове по настоящия конкурс 17 

броя са самостоятелни. Това ми дава основание да заявя, че представените в 

конкурса научни трудове и приносите в тях са лично дело на кандидата. 

 

8. Критични бележки за рецензираните трудове. 

Областта на научните изследвания на кандидата е изключително 

актуална. Препоръчвам на д-р Даниела Трифонова Балева: 

8.1. Повече самостоятелни публикации в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.  

8.2. Повече учебници и учебни помагала. Кандидатът има натрупани 

много богат педагогически опит и изключително полезни знания. Тези 

знания трябва да стигнат до обучаемите. 

8.3. Участие в проекти. Препоръчвам на кандидата участие в повече 

научно изследователски и научно приложни проекти. 

8.4. Активно участие в програмата „Еразъм“. Програмата позволява 

обмен на нови знания. Кандидатът има какво да предложи в този обмен. 

 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

смята, че следва да вземе отношение. 

Познавам главен асистент д-р Даниела Трифонова Балева, като един от 

изявените преподаватели  и научни изследователи в областта на управление 

при извънредни ситуации. 
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Нямам съвместни публикации с кандидата. 

 

10. Заключение. 

Предоставената от кандидата в конкурса главен асистент д-р Даниела 

Трифонова Балева документация и научна продукция отговарят на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и Правилника за неговото приложение за заемане на академичната 

длъжност „доцент“. 

 

11. Оценка на кандидатите. 

Оценката ми за научните трудове на главен асистент д-р Даниела 

Трифонова Балева, единствен участник 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 за преподаване по учебните дисциплини: 

„Управление при извънредни ситуации“, „Институционални структури за 

управление при бедствия, аварии и катастрофи“, „Ресурсно осигуряване в 

секторите индустрия и енергетика при извънредни ситуации; „Управление на 

веригата на стойността в индустрията и енергетиката“ и „Управление при 

бедствия“ за нуждите на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” 

на факултет „Командно-щабен“, обявен със заповед на началника на Военна 

академия № СИ29-РД03-191/05.08.2022 г. и в бр. 70/30.08.2022 г. на 

,,Държавен вестник“, е 

                                        „положителна“ 

Предлагам на уважаемото Научно жури, главен асистент д-р Даниела 

Трифонова Балева да бъде избрана в конкурса и предложена да заеме 

академичната длъжност „доцент” във ВА „Г. С. Раковски”. 

 

Дата 21.11.2022 г.   Рецензент : 

                                         професор, двн            /П/       Георги Бахчеванов, 
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REVIEW 

 

by Professor Georgi Vasilev Bakhchevanov, DSn, 

 

of the scientific papers presented in the competition for the academic position of 

"associate professor" for a civilian employee in the field of higher education 9. 

"Security and Defense", professional direction 9.1. "National Security" for teaching 

the subjects: "Emergency Management", "Institutional Structures for Disaster, 

Accident and Catastrophe Management", "Industrial and Energy Resourcing in 

Emergency Situations", "Value Chain Management in industry and energy" and 

"Disaster management" for the needs of the "Emergency Management" department 

of the "Command and Staff" faculty, announced by order of the head of the 

Military Academy No. SI29-RD03-191/05.08.2022 and in no. 70/30.08.2022 of the 

State Gazette 

 

for the candidate Dr. Daniela Trifonova Baleva, chief assistant in the "Emergency 

Management" department. 
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1. Which of the works presented by the candidate are accepted for evaluation 

by the reviewer: 

The list of scientific works, publications and teaching aids presented by the 

candidate contains 20 titles. The indicated titles are distributed as follows: 2 (two) 

monographs, 4 (four) articles, 14 (fourteen) reports. Three of the reports are co-

authored. 

The publications provided during the defense of the dissertation work for obtaining 

the educational and scientific degree "doctor" have not been peer-reviewed. 

I estimate the number of publications to be sufficient for participation in a 

competition for the scientific position of "associate professor". 

The certificate of fulfillment of minimum national requirements for occupying the 

academic position of "associate professor" in the field of higher education 9. 

"Security and defense", professional direction 9.1. "National Security" for Dr. 

Daniela Trifonova Baleva shows a sum of 495 points out of the required 400 

points. 

 

2. General characteristics of the candidate's research, scientific-applied and 

pedagogical activities. 

The main thing that characterizes the candidate in the competition for chief 

assistant, Dr. Daniela Trifonova Baleva, is the rich theoretical and necessary 

teaching training. Propensity for research activity is also proven. The candidate 

seeks to conduct comprehensive and in-depth research on issues related to policies 

in the field of population and infrastructure protection in natural disasters, accidents 

and catastrophes and crisis and emergency management. Possesses innovative 

thinking and does not hesitate to experiment in practice obtained results during 

theoretical research. The monographs, articles and reports submitted for review are 

characterized by a high degree of specificity and are in accordance with the 

requirements set out in the competition announcement. 

 

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 
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In the process of my work as a member of the scientific jury, no non-anonymous 

and motivated written report was received to establish plagiarism in the 

publications of the candidate for the competition. 

 

4. Evaluation of the pedagogical preparation and activity of the candidate. 

Principal assistant Dr. Daniela Trifonova Baleva is the main teacher in the 

academic disciplines announced in the competition. The level of the candidate's 

monographs, textbooks, teaching aids, teaching-methodological aids and 

developments, etc. are distinguished by precision and utility. The learning materials 

developed by the candidate are in accordance with both the curricula and the 

standards in the academy. The report on classroom teaching employment over the 

past five years shows that Principal Assistant Dr. Daniela Trifonova Baleva is one 

of the busiest professors in the "Emergency Management" department. 

She has supervised many successfully defended graduates. 

 

5. Main scientific results and contributions. 

The candidate's main contributions are of a scientific and scientifically applied 

nature. The scientific and scientific-applied contributions achieved in the scientific 

works submitted for review are related to the research and disclosure of important 

theoretical, practical and practical-applied problematic issues in the field of the 

competition: research and obtaining confirmatory facts in an existing theory, 

formulation of new directions and trends for the development of disaster 

management theory; analyzing the ways of providing, the organization of the use, 

planning and management of disaster protection resources; research on the 

economic effects of disaster protection; researching and supplementing the theory 

of using voluntary formations to protect the population in disasters, accidents and 

catastrophes; research in existing theory, uncovering the problems, new directions 

and trends for training the population to respond to disasters, accidents and 

catastrophes. 

The publications submitted for participation in the competition are divided into 

three thematic groups, with reasoned contributions, as follows: First group - 

Protection of the population and infrastructure of the state in crisis situations; 

Second group - Military applied aspects of the protection of the population and 
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infrastructure of the state; Third group – Organization and management outside the 

sphere of material production. 

5.1. Substitute works for review under the first group "Protection of the population 

and infrastructure of the state in crisis situations" include the works with numbers: 

3, 4.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11 7.12, 7,13 , 7.15, 7.16, 7.18. 

Papers with serial numbers No. 3, 7.13, 7.15 and 7.16 are related to training the 

population to respond to disasters, accidents and catastrophes. They are dedicated 

to analyzing the state of preparedness for disaster response and first aid in the 

school and preschool education system. On the basis of research carried out in 

various schools in the country on the current problems of this preparation and on 

the motivation and attitudes of teachers and students to improve the preparation in 

this area, specific approaches have been proposed to overcome the existing 

weaknesses and increase the effectiveness of their preparation for responding to 

disasters and first aid. The results of the conducted research, presented in these 

works, can be used by all elements of the school education system, as well as by 

structures and organizations related to the preparation of the population for 

responding to disasters and providing first aid to victims. 

Paper No. 7.13 presents the possibilities for improving disaster protection through 

the training of volunteers and the development of voluntary formations for 

protection. Both their current state and the prospects for their development are 

analyzed. 

The one presented under number 4.1. a monographic work is essentially a study of 

the activity and organization of the entities that carry out the disaster management 

process at the national and international level. The disaster management activities 

of public and private sector organizations, including the main voluntary disaster 

protection organizations operating in the country, were investigated. 

Papers 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 7.12 and 7.18 examine various economic 

aspects of disaster protection. They are devoted to issues related to: the financing of 

disaster protection projects (including through public-private partnership and EU 

funds) and related specifics of budgeting in the public and private sectors and the 

evaluation of the economic efficiency of such projects; the relationship between the 

level of economic development of countries and the damage that disasters cause; 

the overall resilience of economies in the event of disasters, taking into account the 

interrelationships between the various objects of critical infrastructure and 
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economic sectors, as well as the opportunities provided by the insurance sector to 

provide additional financial resources for protection. 

Papers numbered 7.7 and 7.11 consider the problems of resource provision of the 

disaster protection system. Some general problems regarding the current level of 

provision of the system with the necessary resources, as well as specific problems 

regarding its provision with human resources, have been analyzed. 

The scientific and scientific-applied contributions in this group are expressed in: 

- the theory of preparation for disaster response and first aid has been systematized 

and further developed, and the main criteria and factors that influence its 

effectiveness have been identified (3); 

- the existing knowledge regarding the features of disaster response preparation and 

first aid provision to children in the school and preschool education system has 

been further developed (3, 7.15, 7.16); 

- the current state of preparation for responding to disasters and providing first aid 

to students and teachers in the country's school education system was analyzed. The 

dependence of the level and motivation for this training according to certain 

essential characteristics such as the gender and age of the students and the teachers, 

as well as teaching experience and the type of school where the teachers teach, was 

investigated. On this basis, guidelines for increasing the effectiveness of the 

conducted training have been determined (3, 7.15). 

- the need for disaster response training and providing first aid to individual key 

groups is justified, with a view to increasing the protection of life and health of the 

participants in the educational process in the event of disasters and accidents (3, 

7.15); 

- further development of the theory of disaster management and the functions and 

role of various disaster protection management organizations in the public and 

private sectors at the national and international level (4.1); 

- the importance of the sustainability and continuity of the work of the departments 

and organizations that carry out disaster management activities is argued and the 

approaches to their provision are analyzed (4.1); 

- the theory has been systematized and further developed in relation to the risks and 

opportunities provided by the public-private partnership to ensure the necessary 

financing for the implementation of disaster protection (7.1, 7.6, ); 
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- some of the main problems related to the staffing of the main parts of the unified 

rescue system and voluntary formations with resources are analyzed with an 

emphasis on the security of the system with human resources (7.7, 7.11, 7.13). 

- the arguments regarding the relationship between economic development and the 

impact of disasters on social development have been systematized and further 

developed. Sustainable socio-economic development has been argued as a factor 

influencing the extent of disaster damage (7.3, 7.8). 

- a model was developed to assess the generation and transfer of risk between 

different sectors with critical infrastructure, in particular from the gas to the 

electricity sector in the country. It is shown how the model takes into account the 

transfer of risk to cross-border users (7.4.); 

- the limitations in the use of some of the main methods for analysis and evaluation 

of investment projects in relation to projects related to objects of the critical 

infrastructure are analyzed (7.2); 

- the main features and some good practices in preparing a budget for disaster 

protection in the public and private sectors are analyzed, including by using the 

resources of the insurance sector and the funds of the European Union (7.9, 7.12, 

7.18). 

5.2. In group II - "Military aspects of the protection of the population and the 

infrastructure of the state" is included a work with serial number 7.17, dedicated to 

the role of water resources as a factor of confrontation in international relations and 

their use in international conflicts. 

The scientific-applied contribution in this group is expressed in an analysis of the 

dangers of the exacerbation of conflicts over fresh water as a result of climate 

change and the purposeful human activity for the exploitation of these resources. 

5.3. Group III "Organization and management outside the sphere of material 

production" includes works with serial numbers #7.5, 7.10 and 7.14. They are 

devoted to problems related to the relationship between economic development and 

security and defense spending (7.5 and 7.10) and the fight against poverty and 

inequality in the distribution of income, as issues inextricably linked to public 

security (7.14). 

The scientific and scientific-applied contributions in this group are related to: 
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- the theory regarding the interrelationship and influence of security and defense 

spending and economic growth was further developed (7.5); 

- some possibilities are presented for solving the problem related to the insufficient 

funding of the armed forces, by means of the development of the country's 

economy based on the creation of high added value (7.10); 

- the strengths and weaknesses of the measures to combat poverty and inequality in 

the distribution of income in the Republic of Bulgaria were analyzed and proposals 

were made to improve these policies (7.14). 

 

6. Evaluation of the significance of contributions for science and practice. 

The candidate's contributions to science and practice are evidenced both by 

participation in current scientific research and applied scientific projects, and by the 

quantity and quality of the developed textbooks, teaching aids, teaching-methodical 

aids and developments. In the materials provided for the competition, the wide 

application of the results of the candidate's activity in scientific, research and 

applied projects stands out: 

6.1. Project Reference Number: HOME/2010/CIPS/AG/019, Development of 

necessary tools to coordinate intra-sectoral activities for the protection of critical 

infrastructure in a situation of multifaceted terrorist threats. Increasing the ability to 

protect key objects of the critical infrastructure in Bulgaria - BULCIP, Project of 

the European Commission. 

6.2. Project No. BG051РО001-4.3.04-0010 "Web-based remote training of 

management personnel in the field of security and defense", under the procedure 

"Development of electronic forms of training in the system of higher education" 

with funds from the Operational Program "Development of Human resources", co-

financed by the European Union, through the European Social Fund. 

 

7. Assessment to what extent the contributions are the work of the candidate. 

Out of all the 20 scientific papers presented in the current competition, 17 are 

independent. This gives me reason to state that the scientific works presented in the 

competition and the contributions in them are the personal work of the candidate. 
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8. Critical notes on peer-reviewed works. 

The applicant's field of research is highly relevant. I recommend Dr. Daniela 

Trifonova Baleva: 

8.1. More independent publications in scientific journals, referenced and indexed in 

world-renowned databases of scientific information. 

8.2. More textbooks and study aids. The candidate has accumulated very rich 

pedagogical experience and extremely useful knowledge. This knowledge must 

reach the trainees. 

8.3. Participation in projects. I recommend the candidate to participate in more 

scientific research and scientific applied projects. 

8.4. Active participation in the Erasmus program. The program allows the 

exchange of new knowledge. The candidate has a lot to offer in this exchange. 

 

9. Personal impressions and other matters on which the reviewer thinks he 

should take a stand. 

I know Principal Assistant Dr. Daniela Trifonova Baleva, as one of the outstanding 

teachers and researchers in the field of emergency management. 

I have no joint posts with the candidate. 

 

10. Conclusion. 

The documentation and scientific production provided by the candidate in the 

competition, chief assistant Dr. Daniela Trifonova Baleva, meet the requirements of 

the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and 

the Regulations for its Application for the Occupation of the Academic Position 

"Associate Professor". 

 

11. Evaluation of candidates. 

My assessment of the scientific works of the main assistant Dr. Daniela Trifonova 

Baleva, the only participant in the competition for the academic position "associate 

professor" for a civilian employee in the field of higher education 9. Security and 
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defense, professional direction 9.1. National security for teaching the academic 

disciplines: "Management in emergency situations", "Institutional structures for 

management in disasters, accidents and catastrophes", "Resource provision in the 

industry and energy sectors in emergency situations; "Management of the value 

chain in industry and energy" and "Disaster management" for the needs of the 

"Emergency Management" department of the "Command and Staff" faculty, 

announced by order of the head of the Military Academy No. SI29-RD03-191/ 

05.08.2022 and in no. 70/30.08.2022 of the "State Gazette", e 

                                        "positive" 

I propose to the esteemed Scientific Jury, chief assistant Dr. Daniela Trifonova 

Baleva to be selected in the competition and proposed to occupy the academic 

position of "associate professor" at the BA "G. S. Rakovski". 

 

Date 21.11.2022                                   Reviewer  

Professor              /П/                Georgi Bakhchevanov, DSn, 


