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от полковник професор  доктор инженер Мирослав Стефанов ДИМИТРОВ  
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на научните трудове, представени по конкурс, обявен със заповед на 

Министъра на отбраната № ОХ – 873/14.09.2022 г. и обнародван в „Държавен 

вестник” бр. 79/04.10.2022 г., т. 14, стр. 70,  

за заемане на академична длъжност „професор“ за нуждите на катедра 

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

Военна академия „Г. С. Раковски“ за преподаване на учебните дисциплини 

„Инженерно осигуряване на операциите на сухопътните войски“, „Инженерно 

осигуряване на боя“, „Инженерно осигуряване на операцията“, „Организиране 

на използването и управлението на EOD органите в БА“ и „Инженерно 

оборудване и маскировка“ 

Област на висшето образование: 9„Сигурност и отбрана” 

Професионално направление 9.2. „Военно дело“ 

Докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, 

на кандидата  

полковник доцент доктор Георги Петров ГЕОРГИЕВ, 

началник на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет 

„Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ 
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1. Кои трудове от представения от кандидата „Списък от трудовете” се 

приемат за оценка и рецензиране, като се систематизират в групи. 

Полковник доцент доктор Георги Петров ГЕОРГИЕВ е единствен участник 

в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“, обявен със заповед на 

Министъра на отбраната № ОХ – 873/14.09.2022 г. и обнародван в „Държавен 

вестник” брой 79/04.10.2022 година., т. 14, стр. 70. 

Като доказателство за активната си научно-приложна дейност кандидатът е 

представил общо 19 (деветнадесет) публикации, от които е предложил 10 (десет за 

рецензиране), посочил е цитирания в монографии – 4 (четири) броя и цитирания в 

колективни томове – 13 (тринадесет) броя. Също така има 2 (две) участия в 

национален научен или образователен проект, 1 (едно) участие в международен 

научен или образователен проект и 8 (осем) участия в колективи за разработване на 

стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната.  

 Приемам за рецензиране следните представени по конкурса публикации, 

които могат да се систематизират като: 

- хабилитационен труд – публикувана монография в съответната научна 

област: „Инженерно осигуряване на противодесантна отбрана” в обем от 169 

страници; 

- публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд: „Инженерно осигуряване на настъпателния бой на 

механизирана бригада с форсиране на водна преграда” в обем от 113 страници; 

- публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане 

на образователна и научна степен „Доктор”: „Инженерно оборудване в операции по 

поддържане на мира” в обем от 250 страници; 

- 7 (седем) научни статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с 

научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или в 

специализирани издания за класифицирана информация в обем от 74 страници, от 

които на 5 е самостоятелен автор, а две от публикациите (7.1 и 7.2) са публикувани в 

съавторство, като има разделителни протоколи и общо участието на кандидата по 

този показател е в обем от 64 страници. 

Всички предложени за рецензия научни трудове се включват в научната област 

на обявения конкурс. Представените в конкурса материали отговарят на 

изискванията на закона и съдържат необходимите данни за научното развитие на 

кандидата. Същите могат да се обобщят в следните четири основни групи: 

Първа група - Инженерно осигуряване на боя и операцията. 

Втора група - Използване и управление на инженерните органи и 

формирования в Българската армия за противодействие на невзривени бойни 

припаси и импровизирани взривни устройства. 

Трета група - Защитата на населението и националното стопанство при 

бедствия, аварии и катастрофи. 

Четвърта група - Операции в отговор на кризи от невоенен характер. 



 Полковник доцент доктор Георги ГЕОРГИЕВ е представил справка за 

изпълнение на минималните национални изисквания съгласно Закона за развитието 

на академичния състав в Република България, от която е видно, че той отговаря 

напълно на минималните национални изисквания за заемане на академична 

длъжност „Професор” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 9.2. „Военно дело”. 

 

2. Обща характеристика на научноизследователската и научно-

приложната дейност на кандидата. 

Научно изследователската и преподавателската дейност на единствения 

кандидат в конкурса полковник доцент доктор Георги Петров ГЕОРГИЕВ е насочена 

в областта на военното дело, с акцент на изследване организацията на инженерното 

осигуряване. Голяма част от публикациите на кандидата са посветени на 

изследването на инженерното осигуряване на боя и операциите в Българската армия, 

с акцент на организацията на използването, средствата, способите, планирането и 

управлението на инженерните щабове и формирования в Българската армия за 

развитие на национални способности за инженерно осигуряване на боя и 

операциите. 

Друга част от публикациите на полковник доцент доктор Георги Петров 

ГЕОРГИЕВ са свързани с изследване на участието на формирования от Българската 

армия в операции по защита на населението и националното стопанство при 

бедствия, аварии и катастрофи, както и проблемите и перспективите при 

управлението на такива формирования. 

Част от публикациите на кандидата са в релация и са просветени на важни 

проблеми свързани с националната сигурност на страната като: изследване мястото 

на обектите от критичната инфраструктура; вероятното въздействие по критичната 

инфраструктура върху населението и икономиката на страната; въздействията върху 

ключови инфраструктурни обекти и механизмите на противодействие на всички 

нива. 

Кандидатът е съсредоточил своите усилия за разкриване на организацията на 

използването, средствата, способите, планирането и управлението на инженерните 

формирования в Българската армия за развитие на национални способности за 

противодействие на невзривени бойни припаси (НБП) и импровизирани взривни 

устройства (ИВУ). 

Полковник доцент доктор Георги Петров ГЕОРГИЕВ участва в престижни 

научни форуми, където успешно извършва релация между теорията и практиката. 

Положително е, че част от усилията му са намерили приложение при включването 

му като експерт в работните групи за извършване на преглед и актуализация на 

„Доктрина за военноинженерно осигуряване” – НП-3.12, в работната група за 

разработване на „Боен устав на механизиран (танков) батальон”, както и участието 

му в работна група за разработване на „Тактика на механизираните и танкови 

формирования“ (ТП-3.2-1). 



Главното, което характеризира кандидатът е склонността му към активна 

преподавателска и изследователска дейност. Стреми се да прави задълбочени 

изследвания по проблематиката свързана с настоящия конкурс. 

 

3. Становище относно наличието на плагиатство. 

Експертната ми оценка е: липсват данни за плагиатство. В процеса на работа 

като член на Научното жури нямам информация да е получен неанонимен и 

мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в публикациите на 

кандидата за конкурса. 

 

4. Оценка на педагогическата дейност на кандидата. 

Кандидатът полковник доцент доктор Георги ГЕОРГИЕВ е един от изявените 

преподаватели от факултет „Командно-щабен” във Военна академия. Започнал е 

своята преподавателска кариера през 2008 година в катедра “Бойно осигуряване”, 

като последователно е преминал през различни академични длъжности в катедра 

“Мениджмънт на извънредните ситуации”, като през 2013 година се хабилитира и е 

назначен на длъжност доцент. Кандидатът притежава богат практически опит и 

компетентност, като същият е привличан за преподаване на слушателите и 

студентите от факултет „Командно-щабен” и факултет „Национална сигурност. В 

цялостната си дейност той се е изявявал като изявен военен преподавател, 

изследовател и педагог. Като началник катедра “Мениджмънт на извънредните 

ситуации”, в мандат започнал през 2021 проявява много добри мениджърски и 

лидерски способности. През дългогодишната си преподавателска дейност е бил 

ръководител на много дипломанти, както и на трима докторанти един, от които е 

успешно защитил своя дисертационен труд, а останалите изпълняват своите 

индивидуални планове в срок. 

Смятам, че кандидатът има необходимите професионални, педагогически и 

лични качества да заеме академичната длъжност „Професор” по обявения конкурс. 

 

5. Основни научни и научно-приложни приноси. 

Основните приноси на кандидата се свеждат до изследвания и постигане на 

резултати с научен и научно-приложен характер. 

Теоретични приноси: 

 Систематизирана и доразвита е теорията по изпозването на инженерните 

формирования в боя и операциите, като са изведени основните положения по 

използването и изпълнението на задачите по инженерното осигуряване на 

противодесантната отбрана на морско крайбрежие, за инженерното осигуряване на 

настъпателния бой на механизирана бригада с форсиране на водна преград и по 

инженерното оборудване в операции по поддържане на мира (3.1, 4.1 и 5.1); 

 Въведен е системният анализ и са доразвити съществуващите знания за 

планирането и управлението на инженерните формирования в боя и операциите и са 



предложени структури и органи за планиране и изпълнение на задачите по 

инженерното осигуряване (3.1, 4.1 и 5.1); 

 Систематизирани са общите изисквания към разработването на софтуер 

и документи, свързани с използването на инженерни формирования в боя и 

операциите и по-специално с планирането, поставянето на задачи и управлението на 

формированията (3.1, 4.1, 5.1 и 7.1); 

 Напревен е системен анализ на проблемните въпроси по научните и 

доктринални изисквания към организацията на работата, реда за планиране и 

поставяне на задачи в инженерните органи и формирования в Българската армия за 

противодействие на НБП и ИВУ (5.1, 7.5 и 7.6); 

 Формулирани са нови теоретични направления за повишаване на 

оперативната съвместимост и способностите на инженерните органи и 

формирования в Българската армия за противодействие на НБП и ИВУ при 

участието им в операции в многонационален формат (5.1, 7.5 и 7.6). 

 Систематизирани са и е представено описание на различните бедствия, 

аварии и катастрофи с вероятност да се случат на територията на Република 

България и защитата на населението и националното стопанство от тях (7.2, 7.3, 7.4, 

7.7 и 20.3); 

 Систематизирани са и са формулирани проблемните въпроси по 

научните и доктринални изисквания към организацията на работата, реда за 

планиране и поставяне на задачи на силите и средствата на Единната спасителна 

система и силите на министерствата и ведомствата (7.2, 7.7 и 20.3); 

 Анализирани са и са предложени структури и органи за планиране и 

изпълнение на задачите на формированията от Българската армия при участието им 

в операции в отговор на бедствия, както и взаимоотношенията в тях (7.7 и 20.3); 

 Систематизирана и доразвита е теорията по изпозване на формирования 

от Българската армия в операциите в отговор на кризи от невоенен характер (7.7 и 

17.1); 

 Систематизирана и доразвита е теорията за ядреното и 

конвенционалното възпиране и представяне на стратегиите за възпиране на 

тероризма (17.1). 

Теоретико-приложни приноси: 

 Изследван и доразвит е процесът за повишаване на способностите на 

инженерните формирования от Българската армия за гарантиране на изпълнението 

на задачите в разглежданите в трудовете бойни действия и операции (Г 3.1,4.1 и 5.1); 

 Разработен е научно обоснован структурен модел на инженерната 

организация на защитата на военните обекти (5.1); 

 Разработена е методика за оценка на ефективността на инженерното 

оборудване на военни обекти в ОПМ и оригинална система от алгоритми за оценка 

на ефективността на фортификационно оборудване и на инженерни заграждения. 

Дефинирани са критериите за оценка на ефективността на инженерното оборудване 



за защита на военните обекти с фортификационно съоръжения, инженерни 

заграждения и пътища от въздействията на противника в ОПМ (5.1); 

 Предложена е методика и са разработени методи за определяне на 

пространствените характеристики на зоните и сегментите във военен обект, за 

привеждане на видовете боеприпаси към разчетен боеприпас и за привеждане на 

видовете инженерни съоръжения към разчетно инженерно съоръжение (5.1); 

 Разработени са и са предложени нови, различни от досега прилаганите в 

Сухопътни войски тактики, техники и процедури за използване на инженерните 

органи и формирования в Българската армия за противодействие на НБП и ИВУ (5.1, 

7.5, 7.6 и 17.1); 

 Обосновани са и са предложени нови подходи, тактики, техники и 

процедури и ново разбиране на основните концепции за планиране и участие на 

формирования от Българската армия в операциите в отговор бедствия (7.2, 7.3, 7.4, 

7.7 и 7.9); 

 Предложени са нови направления за обучение и подготовка на 

управленския състав на министерствата и ведомствата и на командирите на 

формированията от Българската армия (16.1 и 16.2); 

 Обосновано е приложението на информационните системи и технологии 

в системата на обучение и подготовка на командно-управленския състав на 

формированията от Българската армия, на силите и средствата на Единната 

спасителна система и силите на министерствата и ведомствата и при оперативното 

им използване на национална територия (16.1 и 16.2); 

 Разработена е нова магистърска специалноста „Защита на населението и 

критичната инфраструктура“ с нова квалификационна характеристика и нов учебен 

план, включващ три специализации: „Защита на населението и инфраструктурата“; 

„Екологична сигурност“ и „Индустриална и енергийна сигурност“ (16.1 и 16.2); 

 Разработен е нов на курс за обучение „Защита на населението и 

критичната инфраструктура“, осигуряващ базова широко профилна подготовка в 

професионално направление „Национална сигурност” (16.1); 

 Обосновани са и са предложени нови подходи, нови тактики, техники и 

процедури и ново разбиране на основните концепции за планиране и участие на 

формирования от Българската армия в операциите в отговор на кризи от невоенен 

характер (7.7, и 17.1); 

 Предложени са нови подходи, оригинални идеи и решения за 

повишаване на сигурността на обекти от националната критична инфраструктура - 

АЕЦ „Козлодуй”, Подземно газохранилище и компресорна станция „Чирен” и 

летище „София” (17.1). 

 

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

Кандидатът показва способности и умения за систематизиране и критично 

осмисляне на теории и методически подходи в изследваните научни области, ясно 

дефиниране на проблемите и формулиране на насоки за тяхното решаване. Научните 



и научно-приложните приноси в трудовете на кандидата в основната си част 

обогатяват и доразвиват отделни направления в сферата на военното дело, а част от 

тях са посветени на въпросите, свързани със защитата на населението и 

националното стопанство при бедствия, аварии и катастрофи. 

Научните и научно-приложните приноси в трудовете на кандидата допринасят 

за повишаване на ефективността на учебния процес със слушателите и студентите от 

Военна академия и са добра основа за нови изследвания и усъвършенстване на 

учебните програми. В резултат на това под ръководството на полковник доцент 

Георгиев е разработена необходимата учебна документация и са внедрени нови 

учебни планове и програми по магистърската специалност „Защита на населението и 

критичната инфраструктура“ с три специализации: „Защита на населението и 

инфраструктурата“; „Екологична сигурност“ и „Индустриална и енергийна 

сигурност“. 

Обемът и качеството на представените материали, участието му в престижни 

научни форуми и цитиранията показват разпознаваемост на кандидата сред научните 

среди в Република България в областта на военното дело и националната сигурност. 

 

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

В предоставените ми за рецензиране материали е видно приложението на 

научно – изследователската и преподавателската дейност на кандидата полковник 

доцент доктор Георги ГЕОРГИЕВ. Статистиката по отношение авторството на 

трудовете, измерена в съотношението на обема на представените материали показва, 

че повече от 90 процента от тях са самостоятелни трудове на кандидата, а само две 

от разработките (научни доклади) са в съавторство. Предоставени са достатъчно 

доказателства, че те са лично дело на кандидата. 

 

8. Критични бележки и препоръки. 

Полковник доцент доктор Георги ГЕОРГИЕВ е утвърден преподавател и учен 

в областта на военното дело и националната сигурност и аз се въздържам да 

формулирам конкретни бележки към неговото творчество. 

Считам, че кандидата трябва с неотслабващо темпо да продължи да работи, 

като все повече да разшири научната и изследователската си работа. Приоритет 

следва да е участието му в международни научни форуми, както и да се стреми да 

публикува постигнатите резултати в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни. 

 Целесъобразно е да се използват знанията и уменията на полковник доцент 

доктор Георги ГЕОРГИЕВ с включването му в национални и международни научни 

проекти, за да се даде възможност да развърне своя потенциал и да се постигнат още 

по-високи резултати. 

 

 



9. Лични впечатления и становище на рецензента по останалите 

страни от дейността на кандидата. 

 

Кандидатът притежава богат практически опит, компетентност, авторитет и 

лидерски качества, които съм имал възможност да оценя по време на съвместната ни 

дейност като началници на катедри във Факултет „Командно щабен”, както и при 

съвместените ни участия в научни форуми, в изпитни комисии, работни групи и 

работа по научни проекти. 

 

10. Заключение. 

Представените от кандидата полковник доцент доктор Георги ГЕОРГИЕВ 

документация и научна продукция отговарят на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане за 

придобиване на академична длъжност „професор“ и регламентиращите документи 

на Военна академия. Постигнатите научни и научно-приложни приноси, доказват 

способността на кандидата самостоятелно да разработва важни за теорията и 

практиката въпроси. 

 

11. Оценка на кандидатите. 

Оценката ми за научните трудове на полковник доцент доктор Георги 

ГЕОРГИЕВ, единствен участник в конкурса за академична длъжност „професор“, е 

положителна. 

Предлагам на уважаемото научно жури по конкурса полковник доцент доктор 

Георги Петров ГЕОРГИЕВ да бъде избран и предложен да заеме академична 

длъжност „професор“ 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 9.2. „Военно дело“ по учебни дисциплини „Инженерно осигуряване на 

операциите на сухопътните войски“, „Инженерно осигуряване на боя“, „Инженерно 

осигуряване на операцията“, „Организиране на използването и управлението на EOD 

органите в БА“ и „Инженерно оборудване и маскировка“. 

 

 

 

        Изготвил рецензията: 

    Полковник професор доктор                 Мирослав Стефанов Димитров 

 

06.01.2023 г.  
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1. Which papers from the "List of Papers" presented by the candidate are 

accepted for evaluation and review, being systematized into groups. 

Colonel Associate Professor Georgi Petrov GEORGIEV, PhD is the only 

participant in the competition for the academic position of "Professor", announced by order 

of the Minister of Defense No. ОХ - 873/14.09.2022 and promulgated in the "State 

Gazette" issue 79/04.10.2022, item 14, page 70. As proof of his active scientific and 

applied activity, the candidate presented a total of 19 (nineteen) publications, of which he 

proposed 10 (ten) for review, indicated citations in monographs - 4 (four) and citations in 

collective volumes - 13 (thirteen). There are also 2 (two) participations in national 

scientific or educational projects, 1 (one) participation in an international scientific or 

educational project and 8 (eight) participations in collectives for the development of 

strategic and doctrinal documents in the field of security and defense. 

I accept for review the following publications submitted for the competition, which 

can be systematized as:  

- habilitation thesis - published monograph in the relevant scientific field: 

"Engineering provision of anti-aircraft defense" in a volume of 169 pages;  

- published monograph, which is not presented as the main habilitation work: 

"Engineering provision of the offensive combat of a mechanized brigade with the forcing 

of a water barrier" in a volume of 113 pages; 

 - a published book based on a defended dissertation work for awarding the 

educational and scientific degree "Doctor": "Engineering equipment in peacekeeping 

operations" in a volume of 250 pages; 

- 7 (seven) scientific articles and reports published in non-refereed peer-reviewed 

journals or published in edited collective volumes or in specialized publications for 

classified information in a volume of 74 pages, of five of them he is the independent 

author, and two of the publications (7.1 and 7.2) are published in co-authorship, with 

separate protocols and the total participation of the candidate under this indicator is 64 

pages. 

All scientific works proposed for review are included in the scientific field of the 

announced competition. The materials presented in the competition meet the requirements 

of the law and contain the necessary data for the candidate's scientific development. They 

can be summarized in the following four main groups: 

First group - Engineering provision of combat and operation.  

Second group - Use and management of engineering bodies and formations in the 

Bulgarian Army for countering unexploded ordnance and improvised explosive devices.  

Third group - The protection of the population and the national economy during 

disasters, accidents and catastrophes. 

Fourth group - Operations in response to crises of a non-military nature. Colonel 

Associate Professor Georgi GEORGIEV, PhD has submitted a report on the fulfillment of 



the minimum national requirements according to the Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria, from which it is clear that he fully meets the 

minimum national requirements for occupying the academic position "Professor" in the 

field of higher education 9. "Security and Defense", professional direction 9.2. "War 

Affair". 

 

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

activity. 

The scientific research and teaching activity of the only candidate in the competition, 

Colonel Associate Professor Georgi Petrov GEORGIEV, PhD is directed in the field of 

military affairs, with an emphasis on researching the organization of engineering support. 

A large part of the candidate's publications is dedicated to the study of the engineering 

support of combat and operations in the Bulgarian Army, with an emphasis on the 

organization of the use, means, planning and management of the engineer staffs and 

formations in the Bulgarian Army for the development of national engineering capabilities 

for support of combat and operations. Another part of the publications of Colonel 

Associate Professor Georgi Petrov GEORGIEV PhD are related to the study of the 

participation of formations from the Bulgarian army in operations to protect the population 

and the national economy during disasters, accidents and catastrophes, as well as the 

problems and perspectives in the management of such formations. Some of the candidate's 

publications are related to and dedicated on important issues related to the country's 

national security, such as: research on the location of critical infrastructure sites; the likely 

impact of critical infrastructure on the country's population and economy; impacts on key 

infrastructural facilities and countermeasures at all levels. 

The candidate has focused his efforts on revealing the organization of the use, 

means, planning and management of engineering formations in the Bulgarian Army for the 

development of national capabilities to counter unexploded ordnance (UXO) and 

improvised explosive devices (IED). Colonel Associate Professor Doctor Georgi Petrov 

GEORGIEV participates in prestigious scientific forums, where he successfully establishes 

a relationship between theory and practice. It is positive that part of his efforts have found 

application when he was included as an expert in the working groups for the review and 

update of the "Doctrine for Military Engineering support" - NP-3.12, in the working group 

for the development of the "Battle Statute of Mechanized (Armor) battalion", as well as his 

participation in a working group for the development of "Tactics of mechanized and armor 

formations" (TP-3.2-1). The main thing that characterizes the candidate is his inclination to 

active teaching and research activities. He strives to do in-depth research on the issues 

related to the current competition. 

 

 



3. Opinion on the presence of plagiarism. 

Based on expert assessment there is no evidence of plagiarism. In the process of 

working as a member of the Scientific Jury, I have no information that a non-anonymous 

and motivated written report was received to establish plagiarism in the candidate's 

publications for the competition. 

 

4. Evaluation of the candidate's pedagogical activity.  

Candidate Colonel Associate Professor Georgi GEORGIEV PhD is one of the 

prominent teachers from the "Command and Staff" faculty at the Rakovsky National 

Defense College. He started his teaching career in 2008 in the "Combat provision" 

department, having successively passed through various academic positions in the 

"Emergency Management" department, and in 2013 he obtained his habilitation and was 

appointed to the position of associate professor. The candidate has extensive practical 

experience and competence, and the same is attracted to teach the students of the 

"Command Staff" faculty and the "National Security" faculty. Throughout his career, he 

was a distinguished military teacher, researcher and educator. As head of the "Emergency 

Management" department, in a term that began in 2021, he shows very good managerial 

and leadership abilities. During his many years of teaching activity, he was the supervisor 

of many graduate students, as well as three PhD students, one of whom successfully 

defended his dissertation, and the rest completed their individual plans on time. I believe 

that the candidate has the necessary professional, pedagogical and personal qualities to 

occupy the academic position "Professor" according to the announced competition. 

 

5. Basic scientific and scientific-applied contributions. 

The main contributions of the candidate are related to research and achievement of 

results of a scientific and scientific-applied nature.  

Theoretical contributions: 

- The theory of the use of engineering formations in battle and operations has been 

systematized and further developed, with the main points of the use and implementation of 

the tasks of the engineering provision of the anti-landing defense on the sea coast, for the 

engineering provision of the offensive combat of a mechanized brigade with forcing of 

water barrier and engineering equipment in peacekeeping operations (3.1, 4.1 and 5.1); 

- The system analysis was introduced and the existing knowledge about the 

planning and management of the engineer formations in battle and operations was further 

developed and structures and bodies were proposed for planning and implementation of the 

engineering support tasks (3.1, 4.1 and 5.1); 

- Systematized the general requirements for the development of software and 

documents related to the use of engineer formations in combat and operations, and in 

particular to the planning, tasking and management of formations (3.1, 4.1, 5.1 and 7.1); 



- A systematic analysis of the problematic issues regarding the scientific and 

doctrinal requirements for the organization of work, the order of planning and assignment 

of tasks in the engineering bodies and formations in the Bulgarian Army for countering the 

NBP and IVU (5.1, 7.5 and 7.6) has been carried out; 

- New theoretical directions have been formulated to increase the interoperability 

and capabilities of the engineering bodies and formations in the Bulgarian Army to 

counteract UXO and IED during their participation in operations in a multinational format 

(5.1, 7.5 and 7.6). 

-  Systematized and presented a description of the various disasters, accidents and 

catastrophes likely to occur on the territory of the Republic of Bulgaria and the protection 

of the population and the national economy from them (7.2, 7.3, 7.4, 7.7 and 20.3); 

- Problematic questions regarding the scientific and doctrinal requirements for the 

organization of work, the order of planning and setting tasks of the forces and means of the 

Unified Rescue System and the forces of the ministries and departments have been 

systematized and formulated (7.2, 7.7 and 20.3); 

- Structures and bodies for planning and implementation of the tasks of the 

formations of the Bulgarian Army during their participation in operations in response to 

disasters have been analyzed and proposed, as well as the relationships in them (7.7 and 

20.3); 

- The theory of using formations from the Bulgarian Army in operations in 

response to crises of a non-military nature has been systematized and further developed 

(7.7 and 17.1); 

- Systematized and further developed the theory of nuclear and conventional 

deterrence and presentation of strategies for deterrence of terrorism (17.1). 

Theoretical and applied contributions: 

- The process of increasing the capabilities of the engineering formations of the 

Bulgarian Army to guarantee the performance of the tasks in the combat actions and 

operations considered in the work has been researched and further developed (D 3.1, 4.1 

and 5.1); 

- A scientifically based structural model of the engineering organization of the 

protection of military facilities was developed (5.1); 

-  A methodology was developed for evaluating the effectiveness of engineering 

equipment at military facilities in peace support operations and an original system of 

algorithms for evaluating the effectiveness of fortification equipment and engineering 

enclosures. The criteria for evaluating the effectiveness of engineering equipment for the 

protection of military objects with fortification facilities, engineering enclosures and roads 

from the effects of the enemy in the peace support operations are defined (5.1); 

- A methodology has been proposed and methods have been developed for 

determining the spatial characteristics of zones and segments in a military object, for 



bringing the types of ammunition to an estimated ammunition and to bring the types of 

engineering facilities to an estimated engineering facility (5.1); 

- New tactics, techniques and procedures have been developed and proposed, 

different from the ones applied so far in the Land Forces, for the use of the engineering 

bodies and formations in the Bulgarian Army to counter the UXO and IED (5.1, 7.5, 7.6 

and 17.1); 

- New approaches, tactics, techniques and procedures and a new understanding of 

the basic concepts of planning and participation of formations from the Bulgarian Army in 

disaster response operations are substantiated and proposed (7.2, 7.3, 7.4, 7.7 and 7.9); 

- New directions for training of the management staff of the ministries and 

departments and of the commanders of the formations of the Bulgarian army have been 

proposed (16.1 and 16.2); 

- The application of information systems and technologies in the system of training 

of the command and control staff of the formations of the Bulgarian Army, the forces and 

means of the Unified Rescue System and the forces of the ministries and agencies and in 

their operational use on national territory is substantiated (16.1 and 16.2); 

- A new master's degree "Protection of the population and critical infrastructure" 

was developed with a new qualification characteristic and a new curriculum, including 

three specializations: "Protection of the population and infrastructure"; "Environmental 

security" and "Industrial and energy security" (16.1 and 16.2); 

- A new "Protection of the Population and Critical Infrastructure" training course 

was developed, providing basic broad-profile training in the "National Security" 

professional direction (16.1); 

- New approaches, new tactics, techniques and procedures and a new understanding 

of the basic concepts of planning and participation of formations from the Bulgarian Army 

in operations in response to crises of a non-military nature are substantiated and proposed 

(7.7, and 17.1);  

-  New approaches, original ideas and solutions have been proposed to increase the 

security of objects of the national critical infrastructure - Kozloduy NPP, Chiren 

Underground Gas Storage and Compressor Station and Sofia Airport (17.1). 

 

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

The candidate shows abilities and skills for systematization and critical thinking of 

theories and methodological approaches in the researched scientific fields, clearly defining 

the problems and formulating guidelines for their solution. The scientific and scientific-

applied contributions in the works of the candidate in their main part enrich and further 

develop separate directions in the field of military affairs, and some of them are dedicated 

to the issues related to the protection of the population and the national economy in the 

event of disasters, accidents and catastrophes. 



The scientific and scientific-applied contributions in the works of the candidate 

contribute to increasing the effectiveness of the educational process with the listeners and 

students of the Rakovsky National Defense College and are a good basis for new research 

and improvement of the educational programs. As a result, under the leadership of Colonel 

Associate Professor Georgiev, the necessary study documentation was developed and new 

curricula and programs were implemented for the master's degree "Protection of the 

population and critical infrastructure" with three specializations: "Protection of the 

population and infrastructure"; "Environmental security" and "Industrial and energy 

security". The volume and quality of the materials presented, his participation in 

prestigious scientific forums and the citations show the recognition of the candidate among 

the scientific circles in the Republic of Bulgaria in the field of military affairs and national 

security. 

 

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

candidate.  

In the materials provided to me for review, the application of the scientific - research 

and teaching activities of the candidate Colonel Associate Professor Georgi GEORGIEV, 

PhD is evident. The statistics regarding the authorship of the works, measured in the ratio 

of the volume of the presented materials, show that more than 90 percent of them are 

independent works of the candidate, and only two of the developments (scientific reports) 

are co-authored. Sufficient evidence is provided that they are the applicant's personal work. 

 

8. Critical notes and recommendations.  

Colonel Associate Professor Georgi GEORGIEV, PhD is an established teacher and 

scientist in the field of military affairs and national security, and I refrain from formulating 

specific comments on his work. I believe that the candidate should continue to work at an 

unrelenting pace, expanding his scientific and research work more and more. A priority 

should be his participation in international scientific forums, as well as striving to publish 

the achieved results in scientific publications, referenced and indexed in world-renowned 

databases. It is expedient to use the knowledge and skills of Colonel Associate Professor 

Doctor Georgi GEORGIEV by including him in national and international scientific 

projects, in order to enable him to develop his potential and achieve even higher results. 

 

9. Personal impressions and opinion of the reviewer on other aspects of the 

candidate's activity.  

The candidate has extensive practical experience, competence, authority and 

leadership qualities, which I had the opportunity to evaluate during our joint activity as 

heads of departments at the Command Staff Faculty, as well as during our joint 



participation in scientific forums, in examination committees, working groups and working 

on scientific projects. 

 

10. Conclusion. 

The documentation and scientific production submitted by the candidate Colonel 

Associate Professor Georgi GEORGIEV, PhD meet the requirements of the Law on the 

Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations for its 

Implementation for the Acquisition of the Academic Position "Professor" and the 

regulatory documents of the Rakovsky National Defense College. The achieved scientific 

and scientific-applied contributions prove the candidate's ability to independently develop 

important issues for theory and practice. 

 

11. Evaluation of candidates. 

My assessment of the scientific works of Colonel Associate Professor Doctor 

Georgi Petrov GEORGIEV, PhD the only participant in the competition for the academic 

position "professor", is positive. I propose to the respected scientific jury of the 

competition that Colonel Associate Professor Georgi GEORGIEV be selected and 

proposed to occupy the academic position of "Professor" for the needs of the 

"Emergency Management" Department of the "Command-Staff" Faculty at the Rakovsky 

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

professional direction 9.2. "War Affair" in academic disciplines "Engineering support of 

the ground forces' operations", "Engineering support of the battle", "Engineering support of 

the operation", "Organization of the use and management of the EOD bodies in BA" and 

"Engineering equipment and camouflage". 

 

 

 

                           Prepared the review: 

 

Colonel Professor                     Miroslav Stefanov Dimitrov , PhD 

 

 

06.01.2023  

Sofia city 
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