
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

СТАНОВИЩЕ 

от полковник професор д-р КАМЕН СТАНЕВ КАЛЧЕВ, 

професор в катедра „Комуникационни и информационни системи” 

при факултет “Командно щабен”  

на Военна академия ”Г. С. Раковски”,  

сл. тел. 029226530, e-mail k.kalchev@rndc.bg 

 

На научните трудове, представени по конкурса за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в катедра „Мениджмънт на 

извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна 

академия „Г. С. Раковски“, в област на висшето образование 9. 

“Национална сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност“, обявен със заповед № СИ29-РД03-

191/05.08.2022 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” и 

обнародван в „Държавен вестник” брой: 70, от дата 30.8.2022 г., стр. 61., 

на кандидата гл.ас. д-р Даниела Трифонова Балева.



 

 1 

1. Общи сведения и обща характеристика на научно-

изследователската, научно-приложната и педагогическата дейност на 

кандидата. 

Д-р Даниела Трифонова Балева е единствен кандидат по обявения 

конкурс за заемане на академична длъжност доцент. Според биографичните 

данни от документите подадени за участие в конкурса, кандидатът притежава 

образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Защита на 

населението и народното стопанство в критични ситуации“, придобита след 

защита на дисертационен труд във Военна академия „Г.С.Раковски“ – София.   

Кариерата на кандидата в образователни и научни институции стартира 

през 2012 г. като асистент в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ 

към факултет „Командно – Щабен“ на Военна академия „Г.С.Раковски“. От 

2015 г. и към момента на конкурса, д-р Балева е главен асистент в катедра 

„Мениджмънт на извънредните ситуации“. През посочения период научните 

интереси на кандидата намират отражение в активното и участие в редица 

международни и национални научни и образователни проекти като:  

1. 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;  

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”, 
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съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален 

фонд. 

Освен изследователските интереси, творческата биография на кандидата 

включва и активна преподавателска дейност от 2012 г. като преподавател към 

катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“. 

От декларираните от кандидата данни може да се определи, че същият 

има значителен опит както като изследовател така и като преподавател във 

висше учебно заведение. 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Кандидатът д-р Даниела Трифонова Балева, води във Военна 

академия дисциплините „Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни 

ситуации“, „Управление на веригата на стойността в секторите индустрия, 

енергетика, води и отпадъци“, „Управление при бедствия“, „Управление при 

извънредни ситуации“, „Институционални структури за управление при 

бедствия, аварии и катастрофи“ и „Управление в сигурността и отбраната“. 

В периода след 2015 г. активно участва в създаването и 

актуализирането на учебните програми на посочените дисциплини, както и в 

създаването на учебните планове по магистърска и бакалавърска програми във 

Военна академия „Г. С. Раковски“.   

В допълнение на преподавателската и методическа дейност д-р 

Даниела Балева има успешно ръководени 7 (седем) дипломанти в ОКС 

„Магистър“. 

По отношение на методическата дейност може да се включи и 

научната и активност пряко поддържаща учебния процес, като публикувания 

монографичен труд  „Управление при бедствия“. Разработката успешно се 

използва от студенти и слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски. 
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3. Основни научни резултати и приноси. 

Д-р Балева участва в настоящия конкурс с общо 20 публикации: 2 

монографии – на български език, 18 статии и доклади, публикувани в издания 

с научно рецензиране, всички след придобиването на ОНС „доктор“. 

От тях: статии на английски език  – 1; статии и доклади в национални 

издания – 14; статии и доклади на международни научни конференции в 

България – 3. 

Представената справка за изпълнение на минималните национални 

изисквания показва, че кандидата покрива същите. 

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

Научните интереси, приносите и резултатите от представената за 

рецензиране публикационна дейност на кандидата могат да се групират:  

– Обогатяване на съществуващи знания: монографични трудове (№ 3; 

4.1);  

– Приложение на научни постижения в практиката: трудове (№7.1 до 

7.18). 

От първа група, обогатяване на съществуващи знания могат да се 

откроят, монографичния труд „Управление при бедствия“ и „Обучение за 

реагиране при бедствия и оказване на първа помощ в системата на 

предучилищното и училищното образование“ - публикации 4.1 и 3. Същите 

имат пряко отношение към обявения конкурс и са демонстрация на 

теоретичните знания на кандидата. 

Монографията „Обучение за реагиране при бедствия и оказване на 

първа помощ в системата на предучилищното и училищното образование“ 

представлява цялостен и завършен научен труд. В него се анализират 

текущото състояние на подготовката на 1 105 ученика в зависимост от техните 
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пол и възраст, както и на 419 учителя по критериите възраст, преподавателски 

стаж и вид на училището.   

От втора група, приложение на научни постижения в практиката 

могат да се откроят: публикация 7.11 „Baleva, D. „United rescue system in 

Bulgaria. Current resources related issues and prospective solutions“, Journal of 

Defence Resources Management, Oct 2017, Vol. 8, Issue 2“ и публикация 7.13 

„Повишаване на защитата на населението при бедствия в Република България 

чрез развитие на доброволни формирования за защита”, Сборник доклади от 

научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 26-27 октомври, 

2017 г., гр. Велико Търново“. Същите показват задълбочени теоретични и 

приложни знания на кандидата.   

Останалите публикации значимо допълват резултатите от 

монографичния труд и популяризират постиженията на кандидата.  

5. Становище относно наличието или липса на плагиатство. 

Не ми е известно от представените от единствения кандидат  

публикации, да има нерегламентирано използване или плагиатство от други 

научни разработки.  

6. Критични бележки и въпроси за представените трудове. 

Нямам критични бележки по представените материали. 

Изследванията и публикациите като цялостна продукция са представени 

коректно и редактирани.    

Препоръчвам на кандидата да увеличи своите усилия  в посока 

публикуване в световни реферирани системи (SCOPUS и WEB OF SCIENCE).   

Към д-р Даниела Трифонова Балева имам следния въпрос.  

Как според монографичния труд „Обучение за реагиране при бедствия и 

оказване на първа помощ в системата на предучилищното и училищното 

образование“, се поддържа тезата за влияние на обучението за реагиране при 

бедствия и оказване на първа помощ в системата на предучилищното и 
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училищното образование, върху защитата на населението при бедствия и 

аварии в Република България? 

7. Заключение. 

Предоставената от кандидата в конкурса документация и 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 д-р Даниела Трифонова Балева, 

представени в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-

щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, в област на висшето 

образование 9. “Национална сигурност и отбрана”, професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност“ е положителна. 

8. Оценка на кандидата. 

Предлагам на уважаемото Научно жури да класира д-р Даниела 

Трифонова Балева, като предложи на факултетния съвет при факултет 

„Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“ да бъде избрана да 

заеме академичната длъжност „доцент” в катедра „Мениджмънт на 

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

„Г. С. Раковски“, в област на висшето образование 9. “Национална сигурност 

и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“. 

 

01.12.2022 г.                                       Изготвил становището: 

гр. София                                 полк. проф.д-р___________ 

         Камен Калчев 
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OPINION 

by Colonel Professor PhD. KAMEN STANEV KALCHEV, 

Professor in the "Communication and Information Systems" department at the "Command 

Staff" faculty of the Military Academy "G. S. Rakovski", 

tel. 029226530, e-mail k.kalchev@rndc.bg 

The scientific works presented in the competition for the academic position "associate 

professor" in the department "Management of emergency situations" of the faculty 

"Command-Staff" in the Military Academy "G. S. Rakovski", in the field of higher education 

9. "National security and defense", professional direction 9.1. "National Security", announced 

by order No. SI29-RD03-191/05.08.2022 of the head of the Military Academy "G. S. 

Rakovski" and published in the "State Gazette" number: 70, dated 30.8.2022, page 61., of the 

candidate chief assistant. PhD. Daniela Trifonova Baleva.  

1. General information and general characteristics of the scientific-research, scientific-

applied and pedagogical activity of the candidate.  

PhD. Daniela Trifonova Baleva is the only candidate for the announced competition for 

the academic position of associate professor. According to the biographical data from the 

documents submitted for participation in the competition, the candidate holds an educational 

and scientific degree PhD in the scientific specialty "Protection of the population and the 

national economy in critical situations", acquired after defending a dissertation work at the 

G.S. Rakovski Military Academy " - Sofia. The candidate's career in educational and 

scientific institutions started in 2012 as an assistant in the "Emergency Management" 

department at the "Command - Staff" faculty of the G.S. Rakovski Military Academy. Since 

2015 and at the time of the competition. PhD. Baleva is the main assistant in the Department 

of "Emergency Management". During the specified period, the scientific interests of the 

candidate are reflected in the active participation in a number of international and national 

scientific and educational projects such as:  

1. HOME/2010/CIPS/AG/019, Development of necessary tools to coordinate intra-

sectoral activities for the protection of critical infrastructure in a situation of multilateral 

terrorist threat. Increasing the ability to protect key objects of the critical infrastructure in 

Bulgaria - BULCIP, Project of the European Commission;  

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.  

In addition to research interests, the candidate's creative biography also includes active 

teaching since 2012 as a lecturer at the Department of Emergency Management. From the 

data declared by the applicant, it can be determined that he has significant experience both as 

a researcher and as a teacher in a higher education institution.  
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2. Evaluation of the pedagogical preparation and activity of the candidate.  

The candidate, PhD. Daniela Trifonova Baleva, leads at the Military Academy the 

disciplines "Resource provision of protection in emergency situations", "Management of the 

value chain in the industry, energy, water and waste sectors", "Disaster management", 

"Emergency management situations', 'Institutional structures for disaster, accident and disaster 

management' and 'Security and defense management'. In the period after 2015, he actively 

participated in the creation and updating of the curricula of the mentioned disciplines, as well 

as in the creation of the curricula for master's and bachelor's programs at the Military 

Academy "G. S. Rakovski". In addition to the teaching and methodical activities, PhD. 

Daniela Baleva has successfully supervised 7 (seven) graduates in the Master's College. 

Regarding the methodological activity, the scientific and activity directly supporting the 

educational process can be included, such as the published monographic work "Disaster 

Management". The development is successfully used by students and listeners at the Military 

Academy "G. S. Rakovski.  

3. Main scientific results and contributions.  

PhD. Baleva participated in the current competition with a total of 20 publications: 2 

monographs - in Bulgarian, 18 articles and reports published in peer-reviewed publications, 

all after the acquisition of the PhD. Of them: articles in English – 1; articles and reports in 

national publications – 14; articles and reports at international scientific conferences in 

Bulgaria - 3. The submitted certificate of fulfillment of the minimum national requirements 

shows that the applicant meets them.  

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

The scientific interests, contributions and results of the candidate's publication activity 

submitted for review can be grouped:  

– Enrichment of existing knowledge: monographic works (No. 3; 4.1);  

– Application of scientific achievements in practice: works (No 7.1 to 7.18). 

From the first group, enrichment of existing knowledge, the monographic work "Disaster 

Management" and "Training for disaster response and first aid in the system of preschool and 

school education" can be singled out - publications 4.1 and 3. They are directly related to the 

announced competition and are a demonstration of the candidate's theoretical knowledge. The 

monograph "Training for disaster response and first aid in the system of preschool and school 

education" is a comprehensive and complete scientific work. It analyzes the current state of 

preparation of 1,105 students depending on their gender and age, as well as 419 teachers 

according to the criteria of age, teaching experience and type of school.  

From the second group, the application of scientific achievements in practice can be 

distinguished: publication 7.11 "Baleva, D. "United rescue system in Bulgaria. Current 

resources related issues and prospective solutions", Journal of Defense Resources 

Management, Oct 2017, Vol. 8, Issue 2" and publication 7.13 "Increasing the protection of the 

population during disasters in the Republic of Bulgaria through the development of voluntary 

formations for protection", Collection of reports from the scientific conference "Current 
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security issues", October 26-27, 2017, . Veliko Tarnovo". They show in-depth theoretical and 

applied knowledge of the candidate.  

The other publications significantly complement the results of the monographic work and 

popularize the candidate's achievements.  

5. Opinion on the presence or absence of plagiarism.  

I am not aware of any unauthorized use or plagiarism of other scientific works from the 

publications submitted by the sole applicant.  

6. Critical notes and questions about the works presented.  

I have no critical remarks on the presented materials. Research and publications as a 

complete production are presented correctly and edited. I recommend the candidate to 

increase his efforts in the direction of publication in global reference systems (SCOPUS and 

WEB OF SCIENCE).  

I have the following question for PhD. Daniela Trifonova Baleva.  

How according to the monograph "Disaster response and first aid training in the preschool 

and school education system" supports the thesis about the impact of disaster response and 

first aid training in the preschool and school education system on the protection of the 

population during disasters and accidents in the Republic of Bulgaria?  

7. Conclusion.  

The documentation and scientific production provided by the candidate in the competition 

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 the 

occupation of the academic position "associate professor".  

My assessment of the scientific works of PhD. Daniela Trifonova Baleva, presented in the 

competition for the academic position of "associate professor" in the "Emergency 

Management" department of the "Command and Staff" faculty at the Military Academy "G. 

S. Rakovski", in the field of higher education 9. "National security and defense", professional 

direction 9.1. "National security" is positive.  

8. Evaluation of the candidate.  

I propose to the esteemed Scientific Jury to rank PhD. Daniela Trifonova Baleva by 

proposing to the faculty council at the "Command and Staff" faculty of the Military Academy 

"G. S. Rakovski" to be selected to occupy the academic position of "associate professor" in 

the "Emergency Management" department of the "Command-Staff" faculty at the Military 

Academy "G. S. Rakovski", in the field of higher education 9. "National security and 

defense", professional direction 9.1. "National Security".  

01.12.2022      Prepared the opinion:  

City of Sofia,                Col. Prof. PhD._              Kamen Kalchev 


