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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от полк. доц. д-р инж. Георги Петров ГЕОРГИЕВ, 

Началник на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации”, 

на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски” 

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, 

GSM – 0887 243185, е-mail: georgi.georgiev@rndc.bg 

 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” за цивилен служител за нуждите на катедра “Мениджмънт на 

извънредните ситуации” на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. 

С. Раковски“, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.1 „Национална сигурност“, по учебните 

дисциплини “Управление при извънредни ситуации” и “Институционални 

структури за управление при бедствия, аварии и катастрофи” включена в учебен 

план № 26 (р, з, д) за специалност “Защита на населението и критичната 

инфраструктура”, по учебните дисциплини „Ресурсно осигуряване в секторите 

индустрия и енергетика при извънредни ситуации” и „Управление на веригата на 

стойността в индустрията и енергетиката”, включени в учебен план № 30 (р, з, д) 

за специалност „Индустриална, енергийна и климатична сигурност”, по учебната 

дисциплина “Управление при бедствия”, включени в учебен план № 25 КС (р, з, 

д) за специалност „Киберсигурност“ и по учебната дисциплина “Управление при 

извънредни ситуации”, включена в учебен план № 28 Р (р, з, д) за специалност 

“Защита на населението и критичната инфраструктура”, обявен със заповед на 

Началника на ВА „Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03-191/05.08.2022 г. и обнародван в 

Държавен вестник брой № 70 от 30.08.2022 г. 

 

на кандидата: 

доктор Даниела Трифонова Балева, главен асистент в катедра “Мениджмънт на 

извънредните ситуации” във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. 

С. Раковски“. 

 

 

гр. София 

2022 
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1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Научно изследователската и преподавателската дейност на кандидата 

доктор Даниела Трифонова Балева е насочена в областта на защитата на 

населението и инфраструктурата на държавата при бедствия, аварии и катастрофи 

и на процеса на управление при бедствия. 

Д-р Даниела Балева придобива ОНС „доктор”, след защита на 

дисертационен труд на тема: „Повишаване ефективността на защитата на 

населението чрез използване на възможностите на публично-частното 

партньорство“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 9.1. “Национална сигурност”, по докторска програма 

„Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”. 

Като преподавател, д-р Даниела Балева е концентрирала своите усилия, 

научноизследователска, научно-приложна и педагогическата дейност в областта 

на: Управлението при бедствия и при извънредни ситуации; Ресурсно 

осигуряване в секторите индустрия и енергетика при извънредни ситуации; 

Повишаване на възможностите на институционалните структури за управление 

при бедствия, аварии и катастрофи; Усъвършенстване на подготовката защитата 

на населението при бедствия, аварии и катастрофи; Формиране на 

организационно-методически качества за организация, ефективно ръководство и 

обучение за реагиране при бедствия и оказване на първа помощ в системата на 

предучилищното и училищното образование в Република България. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Към датата на изготвяне на становището, не ми е известно да са постъпили 

сигнали относно публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен или не 

анонимен характер. Нямам данни представените научни трудове или части от тях 

да са плагиатствани. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Д-р Даниела Балева завършва магистърска специалност „Защита на 

населението и критичната инфраструктура” във Военна академия “Г. С. Раковски” 

през 2011 г., а през 2015 г. защитава и получава образователната и научна степен 
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“доктор” по научна специалност „Защита на населението и народното стопанство 

в критични ситуации“. От 02.2012 г. е назначена за асистент, а от 2015 г е главен 

асистент в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“, където активно се 

включва в дейността на катедрата и факултет „Командно-щабен”, като организира 

и провежда методическа и практическа подготовка по учебните дисциплини, по 

които преподава и взема активно участие в един международен и един 

национален научен проект. 

Единствения кандидат в обявения конкурс за „доцент”, д-р Даниела 

Трифонова Балева е представила научна продукция в професионално направление 

9.1. „Национална сигурност”, която е в съответствие с изискванията на обявения 

конкурс и материалите са лично дело на кандидата. Общият обем на материалите, 

за които давам своето становище е 421 страници, като трудовете са: 

- Хабилитационен труд – публикувана монография в съответната научна 

област – 1 бр. – 140 стр.; 

- Публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд – 1 бр. - 154 стр.; 

- Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране – 18 бр. – 127 стр. 

Представените от кандидата в конкурса д-р Даниела Балева публикации, 

отговарят изцяло на законовите изисквания. Всички предложени за участие в 

конкурс научни трудове се включват в научната област на обявения конкурс. 

4. Основни научни резултати и приноси. 

В представените за участие в конкурса научни трудове има научни и 

научно-приложни приноси, които могат да се отнесат към обогатяване и 

доразвиване на теорията в професионалното направление „Национална 

сигурност”. 

За изготвяне на становището приемам следните научни и научно-приложни 

приноси. 

За научни приноси приемам: 

1. Систематизирана е и е доразвита теорията за подготовката за реагиране 

при бедствия и оказване на първа помощ, като са изведени основните критерии и 
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фактори, които влияят върху нейната ефективност (3). 

2. 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). 

3. 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). 

4. Доразвита е теорията за управление при бедствия и функциите и ролята 

на различните организации за управление на защитата при бедствия в публичния 

и частния сектор на национално и международно ниво (4.1). 

5. 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,). 

6. Систематизирани 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). 

7. Доразвита е теорията относно взаимовръзката и влиянието на разходите 

за сигурност и отбрана и икономическия растеж (7.5). 

За научно-приложни приноси приемам: 

1. Проведено е изследване за текущото състояние на подготовката за 

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

системата на училищното образование в страната от зависимостта на равнището и 

мотивацията за тази подготовка според определени съществени характеристика и 

на тази основа са определени насоки за повишаване на ефективността от 

провежданото обучение (3, 7.15). 

2. 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.). 
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3. Анализирани са основните особености и 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). 

4. 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). 

5. 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). 

Посочените научни резултати и приноси са лично дело на автора, което е 

успешно защитено чрез заявените от него постигнати резултати. 

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

От приложените материали и документи за конкурса мога да заключа, че 

приносите за науката и практиката от извършените научни изследвания, от 

кандидата в конкурса, способстват за допълване и доразвиване на теорията за 

управлението при бедствия и при извънредни ситуации; за повишаване на 

възможностите на институциите за управление при бедствия, аварии и 

катастрофи; за усъвършенстване на подготовката за защитата на населението при 

бедствия, аварии и катастрофи и за обучение за реагиране при бедствия и 

оказване на първа помощ в системата на предучилищното и училищното 

образование в Република България и същите отговарят на изискванията за заемане 

на академичната длъжност „Доцент”. 

Кандидатът е цитиран в: 

 монографии – 1 път; 

 нереферирани списания с научно рецензиране – 7 пъти. 

6. Критични бележки за представените трудове. 

По представените материали от кандидата за участие в конкурса нямам 

критични бележки. Видно е, че авторът представя изследваните обекти и 

предмети задълбочено и всеобхватно, както и факта, че представената научна 
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продукция е коректно редактирана. 

Считам за удачно да предложа на кандидата да разшири публикациите си в 

жанрово отношение и да се стреми да популяризира дейността си чрез 

публикуване в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация, в световните реферирани системи (SCOPUS и 

WEB OF SCIENCE). 

Към предложените за рецензиране материали, могат да бъдат предявени 

някои забележки, особено в стила на изложението, но воден от принципа, че е 

право на автора сам да избира изразните си средства, няма да акцентирам върху 

отделните елементи. Убеден съм, че в бъдеще, с натрупването на повече опит, д-р 

Балева ще усъвършенства уменията си да оформя научните си разработки. 

Посочените критични бележки не намаляват достойнствата на трудовете на 

кандидата и стойността на получените научни и научно-приложни резултати, а 

бележките имат препоръчителен характер. Те само могат да бъдат полезни при 

по-нататъшната научна дейност на доктор Даниела Балева. 

7. Заключение. 

Предоставената от кандидата в конкурса документация и публикуваната 

научна продукция отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за прилагане Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и регламентираните в тях 

минимални национални изисквания за заемане на академична длъжност „доцент”. 

Оценката ми за научните трудове на доктор Даниела Трифонова Балева, 

единствен участник в конкурса за заемане на академичната длъжност Доцент” за 

цивилен служител за нуждите на катедра “Мениджмънт на извънредните 

ситуации”на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, 

в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.1 „Национална сигурност“ е „положителна”. 

8. Оценка на кандидатите. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира кандидата, 

доктор Даниела Трифонова Балева и да предложи на факултетния съвет на 

факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, да бъде 
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избрана и да заеме академичната длъжност „Доцент” в област на висшето 

образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1 

„Национална сигурност“, в катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации” на 

факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

 

 

 

__.11.2022 г.    Изготвил становището: 

гр. София                                  полк. доц. д-р         /П/             Георги Георгиев 
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NATIONAL DEFENCE COLLEGE “G. S. RAKOVSKI” 

 

OPINION 

of Col. Assoc. Prof. Dr. Eng. Georgi Petrov GEORGIEV, 

Head of the Emergency Management Department of the "Command and Staff" Faculty 

of the Rakovski National Defence College 

City of Sofia, "Evlogii and Hristo Georgievi" boulevard № 82, 

mobile number 0887 243185, e-mail: georgi.georgiev@rndc.bg 

 

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

"associate professor" for a civilian employee for the needs of the "Emergency 

Management" department of the "Command and Staff" faculty at the Rakovski National 

Defence College, in the field of higher education 9. "Security and Defense", 

professional direction 9.1 "National Security", for the academic subjects "Emergency 

management" and "Institutional structures for management in disasters, accidents and 

catastrophes" included in curriculum № 26 (r, c, d) for the "Protection of the population 

and critical infrastructure" major, for the subjects "Resource provision in the industry 

and energy sectors in case of emergency situations" and "Value chain management in 

the industry and energy sectors", included in curriculum № 30 (r, c, d) for the major 

"Industrial, Energy and Climate Security", for the subject "Disaster Management", 

included in curriculum № 25 CS (r, c, d) for the major "Cybersecurity" and for the 

subject "Emergency management", included in curriculum № 28 R (r, c, d) for the 

major "Protection of the population and critical infrastructure", announced by order of 

the Head of the Rakovski National Defence College № 191/05.08.2022 and 

promulgated in the State Gazette № 70 of 30.08.2022. 

 

 

of the candidate: 

Daniela Trifonova Baleva, PhD, chief assistant professor in the "Emergency 

Management" department in the "Command and Staff" faculty of the Rakovski National 

Defence College. 

 

 

 

 

 

Sofia 

2022  

mailto:georgi.georgiev@rndc.bg


2/7 

1. General characteristics of the candidate's scientific-research, scientific-

applied and pedagogical activities. 

The scientific research and teaching activity of the candidate, Doctor Daniela 

Trifonova Baleva, is directed in the field of the protection of the population and the 

infrastructure of the state during disasters, accidents and catastrophes and the process of 

disaster management. 

Dr. Daniela Baleva obtained the educational and scientific degree "doctor" after 

defending a dissertation on the topic: "Increasing the effectiveness of the protection of 

the population by using the opportunities of public-private partnership" in the field of 

higher education 9. "Security and Defense”, professional direction 9.1. "National 

security", in the doctoral program "Protection of the population and the national 

economy in critical situations". 

As a teacher, Dr. Daniela Baleva has concentrated her efforts, research, scientific-

applied and pedagogical activities in the field of: Disaster and emergency management; 

Resource provision in the industry and energy sectors in emergency situations; of 

Increasing the capabilities institutional structures for managing disasters, accidents and 

catastrophes; Improving the preparation and protection of the population in the event of 

disasters, accidents and catastrophes; Formation of organizational and methodological 

qualities for organization, effective leadership and training for disaster response and 

first aid in the preschool and school education system in the Republic of Bulgaria. 

 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

As of the date of drafting the opinion, I am not aware of any reports of anonymous 

or non-anonymous plagiarism regarding the applicant's publications. I have no data that 

the presented scientific works or parts of them have been plagiarized. 

 

3. Evaluation of the candidate's pedagogical training and activity. 

Dr. Daniela Baleva graduated with a master's degree in "Protection of the 

population and critical infrastructure" at the Rakovski National Defence College in 

2011, and in 2015 she defended and received the educational and scientific degree 

"doctor" in the scientific specialty "Protection of the population and national economy 

in critical situations". In February 2012 she was appointed as an assistant professor. 
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Since 2015 she has been chief assistant professor in the "Emergency Management" 

department, where she has actively participated in the activities of the "Command and 

Staff" faculty, organizing and conducting methodological and practical training in the 

academic disciplines in which she teaches and actively participating in one international 

and one national scientific project. 

The only candidate in the announced competition for the position "associate 

professor", Dr. Daniela Trifonova Baleva, presented her scientific production in the 

professional direction 9.1. "National Security", which is in accordance with the 

requirements of the announced competition and the materials, are the personal work of 

the candidate. The total volume of the materials for which I give my opinion is 421 

pages, and the works are: 

- Habilitation thesis - published monograph in the relevant scientific field - 1 pc. – 

140 pages; 

- Published monograph, which is not presented as the main habilitation thesis - 1 

pc. - 154 pages; 

- Articles and reports published in non-refereed peer-reviewed journals – 18 pc. – 

127 pages. 

The publications presented by the candidate in the competition, Dr. Daniela 

Baleva, fully meet the legal requirements. All scientific works proposed for 

participation in the competition are included in the scientific field of the announced 

competition. 

 

4. Main scientific results and contributions. 

In the scientific works submitted for participation in the competition, there are 

scientific and scientific-applied contributions that can be attributed to the enrichment 

and further development of the theory in the professional field of "National Security". 

To prepare the opinion, I accept the following scientific and scientific-applied 

contributions. 

For scientific contributions I accept: 
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1. 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); 

2. The existing knowledge regarding the specifics 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); 

3. The need for disaster response and first aid training for representatives of key 

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

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

7.15); 

4. The theory of disaster management and the functions and role of the various 

disaster protection management organizations in the public and private sectors at the 

national and international levels is further developed (4.1); 

5. The theory has been systematized and further developed in relation to the risks 

and opportunities that the public-private partnership provides for ensuring the necessary 

funding for the implementation of disaster protection (7.1, 7.6); 

6. 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 reasoned as a factor 

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

7. Theory on the interrelationship and influence of security and defense spending 

and economic growth is further developed (7.5). 

For scientific and applied contributions I accept: 

1. A study was conducted on the current state of preparation for disaster response 

and providing first aid of students and teachers in the school education system in the 

country depending on the level of motivation for this preparation according to certain 

essential characteristics and on this basis guidelines were determined to increase the 

effectiveness of the conducted training (3, 7.15); 

2. A model has been developed to assess the generation and transfer of risk 

between different sectors with critical infrastructure, in particular from the gas to the 
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electricity sector in the country. It is shown how the model accounts for the transfer of 

risk to cross-border users (7.4.); 

3. The main characteristics and good practices of preparing a budget for disaster 

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

resources of the insurance sector and the funds of the European Union (7.9, 7.12, 7.18); 

4. Some possibilities for solving the problem related to the insufficient funding of 

the armed forces are presented by means of the development of the country's economy 

on the basis of the creation of high added value (7.10); 

5. 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). 

The indicated scientific results and contributions are the personal work of the 

author, which has been successfully defended through the results claimed by her. 

 

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

From the attached materials and documents for the competition, I can conclude that 

the contributions to science and practice from the scientific research carried out by the 

candidate in the competition contribute to supplementing and further developing the 

theory of disaster and emergency management, to increasing the institutions' capabilities 

for management in the event of disasters, accidents and catastrophes, to improve the 

preparation for the protection of the population in the event of disasters, accidents and 

catastrophes and for training for disaster response and providing first aid in the 

preschool and school education system in the Republic of Bulgaria and the same meet 

the requirements for employment in the academic position "Associate Professor". The 

candidate is cited in: 

• monographs – 1 time; 

• non-refereed journals with scientific review – 7 times. 

 

6. Critical notes on the presented works. 

I have no critical comments on the materials presented by the candidate, 

participating in the competition. It is evident that the author presents the researched 



6/7 

objects and subjects thoroughly and comprehensively, as well as the fact that the 

presented scientific production is correctly edited. 

I consider it appropriate to offer the candidate to expand her publications in terms 

of genre and strive to popularize her activity by publishing in scientific publications, 

referenced and indexed in world-renowned databases with scientific information, in the 

world referenced systems (SCOPUS and WEB OF SCIENCE). 

Regarding the materials proposed for review, some remarks can be made, 

especially in the style of presentation, but guided by the principle that it is the author's 

right to choose his means of expression, I will not emphasize individual elements. I am 

convinced that in the future, with the accumulation of more experience, Dr. Baleva will 

improve her skills in shaping her scientific work. 

The specified critical notes do not reduce the merits of the candidate's works and 

the value of the obtained scientific and scientific-applied results, and the notes have 

recommendatory character. They can only be useful in the further scientific activity of 

Doctor Daniela Baleva. 

 

7. Conclusion. 

The documentation provided by the candidate in the competition and the published 

scientific production meet the requirements of the Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for the Implementation of 

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

minimum national requirements for occupying the academic position "Associate 

Professor". My assessment of the scientific works of Dr. Daniela Trifonova Baleva, the 

only participant in the competition for the academic position of Associate Professor for 

a civilian employee for the needs of the "Emergency Management" Department of the 

"Command and Staff" Faculty at the Rakovski National Defence College, in the field of 

higher education 9. "Security and defense", professional direction 9.1 "National 

security" is "positive". 

 

8. Evaluation of the candidates. 

I propose to the respected Scientific Jury for the competition to rank the candidate, 

Doctor Daniela Trifonova Baleva, and to propose to the Faculty Council of the 
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Command and Staff Faculty of the Rakovski National Defence College, to elect her to 

occupy the academic position of "Associate Professor" in the field of higher education 

9. "Security and Defense", professional direction 9.1 "National Security", in the 

Department of "Emergency Management" of the “Command and Staff” Faculty in the 

Rakovski National Defence College. 

 

 

 

 

 

__.11.2022    Prepared the opinion: 

    Sofia                                  Col. Assoc. Prof. Dr.             /П/           Georgi Georgiev 
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