
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от професор доктор Максим Любенов Карев, 

област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана,  

професионално направление 9.1. Национална сигурност, 

 ръководител на научна секция „Научна дейност,  

развитие на академичния състав и докторанти“  

в Институт за перспективни изследвания за отбраната,  

Военна академия „Георги Стойков Раковски”, 

София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82,  

сл. телефон: 02 92 26675, сл. имейл: m.karev@rndc.bg 

 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане  

на академичната длъжност „професор” в област на висшето образование  

9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело,  

докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, 

 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“ в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“, 

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

 обявен със Заповед № ОХ – 873/14.09.2022 г на министъра на отбраната и 

обнародван в Държавен вестник бр. 79/04.10.2022 г. 

 

на кандидата: 

полковник доцент доктор Георги Петров ГЕОРГИЕВ, 

началник на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“,  

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

 

Основание: Заповед № СИ29-РД03-276./02.11.2022 г. на началника 

на Военна академия „Г. С. Раковски“ 

 

2023 г. 
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1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за оценка 

от рецензента 

Представените от кандидата полковник доцент доктор Георги Петров 

Георгиев публикации за рецензиране са 10 (десет), от които:  

 2 (две) монографии – една от които е хабилитационен труд;  

 книга на базата на защитен дисертационен труд за придобиване на 

ОНС „доктор“;  

 2 (две) статии;  

 5 (пет) доклада в национални и международни научни 

конференции и годишници на университети.  

Всички публикации, представени за рецензиране, са авторски и са в 

съответствие с предметната област на обявения конкурс. Книгата на базата на 

защитен дисертационен труд „Инженерно оборудване в операции по 

поддържане на мира“ не се рецензира.  

Наред с публикациите, представени за рецензиране, са представени 

авторски и съвместни научни разработки, в съответствие с критериите от 

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в 

Република България, както следва:  

 3 (три) проекта (един международен - 2010 г. и два национални – 

2014 и 2015 г.) в съответствие с изискванията на критерий Е, точка 16 

Участие в национален научен или образователен проект и точка 17. 

Участие в международен научен или образователен проект;  

 7 (седем) учебника (от 2005 до 2013 г.), в съответствие с 

изискванията на критерий Е, точка 20. Публикуван университетски 

учебник, от които 2 са авторски и 5 в съавторство;  

 2 (две) учебни пособия (от 2013 до 2016 г.), в съответствие с 

изискванията на критерий Е, точка 21. Публикувано университетско 

учебно пособие – в съавторство;  

 8 (осем) участия в колективи за разработване на стратегически и 

доктринални документи в областта на сигурността и отбраната в съответствие 



3 

с изискванията на критерий Е, точка 22. Участие в колективи за 

разработване на стратегически и доктринални документи в областта на 

сигурността и отбраната. 

Всичко (в обобщено резюме) – 30 публикации. 

 

2. Обща характеристика на научно-изследователската, научно 

приложната и педагогическата дейност на кандидата  

Хабилитационният труд „Инженерно осигуряване на противодесантна 

отбрана“ е структуриран в шест глави с общ обем от 169 страници. В 

монографията е формулирана тезата, че „при участието на формирования от 

Българската армия в колективната отбрана на НАТО, част от тях ще получат 

задача по отбрана на морското крайбрежие“.  

Предвид спецификата на противодесантната отбрана като разновидност 

на отбраната и за постигане на поставената цел „да се изследват и разкрият 

съвременните проблеми на инженерното осигуряване и бойното използване 

на формированията от Българската армия и в частност на инженерните 

формирования, … да се подобри процеса на планиране, организиране и 

изпълнение на мероприятията по инженерното осигуряване за изграждане на 

противодесантната отбрана на морско крайбрежие и да се разкрият 

направленията за усъвършенстването му“, както и доказване на 

формулираната теза, в първа глава на монографията са представени 

аналитично основни понятия, определени и описани са последователно 

тактическите основи, същността и целта на противодесантната отбрана на 

морско крайбрежие, както и състава, задачите, възможностите и построението 

на силите и средствата, участващи в приводесантната отбрана на морско 

крайбрежие. 

В логическа последователност, в съдържанието на следващите глави от 

монографията, авторът е изследвал, анализирал и представил схващанията на 

военните командвания на въоръжените сили на страните от черноморския 

регион за използване на морски десанти; същността и особеностите при 
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подготовката и воденето на противодесантната отбрана на морско 

крайбрежие, както и направления за усъвършенстване на способностите на 

инженерните формирования при изграждане на противодесантна отбрана. На 

тази основа са посочени нововъзникнали проблеми и са предложени 

пътищата за тяхното разрешаване в специфичните за българското 

черноморско крайбрежие условия. 

Представеният монографичен труд се отличава с иновативност и 

допълва недостатъчно изследван проблем, свързан с инженерното 

осигуряване в противодесантната отбрана на морско крайбрежие.  

В монографията „Инженерно осигуряване на настъпателния бой на 

механизирана бригада с форсиране на водна преграда“ авторът представя, 

прилагайки системния подход, математически и теоретични методи, 

същността на процеса при планиране, организиране и изпълнение на 

дейностите по инженерно осигуряване на настъпателния бой на механизирана 

бригада с форсиране на водна преграда, както и практически решения за 

подобряване на проблемните области в този процес. 

Информацията в представените за рецензиране статии и научни 

доклади е свързана с националната система за гражданска сигурност в 

институционален и организационен план. В този смисъл авторът представя 

ролята и мястото на ръководителя (лидера) в управленския процес при 

овладяване на бедствена ситуация, етапите, през които се преминава в 

управлението на операциите в отговор на бедствия, както и технологиите и 

инструментите за подпомагане на управленския процес – публикация 7.2. 

Анализирани са функциите, според действащото законодателство в страната 

и ЕС, на органите на изпълнителната власт и на други институции и 

организации относно защитата на инфраструктурата и ликвидирането на 

последствията от природни бедствия – публикация 7.3., както и 

необходимостта от разработване „на нова стратегия за геозащитна дейност, с 

акцент върху инструментариума за извършване на контрол на разрешените 
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техногенни дейности в потенциално опасни свлачищни райони, определени за 

всеки конкретен случай“ – публикация 7.4.  

В следваща публикация – 7.7, авторът разглежда мястото на обектите от 

критичната инфраструктура в средата за сигурност, като очертава спектъра от 

терористични въздействия върху ключови инфраструктурни обекти и 

механизмите за противодействие. В този смисъл, авторът разглежда модел на 

националната средата на сигурност, функционално разделен „на три слоя – 

(А) физикогеографски, (Б) инфраструктурен и (В) ситуационен“ за 

анализиране и синтезиране на постъпващите данни за обстановката с цел 

адекватна реакция в реално време. 

В посока на разглежданата тематика, в публикация 7.1 авторът 

представя „софтуерна реализация на видеоконферентна среда, като модул от 

Инженерна система за оповестяване на събития и инциденти в Инженерния 

център за обучение на специалисти по управление на кризисни ситуации на 

ВА „Г. С. Раковски““. Идеята е чрез използване на съвременните 

комуникационни и информационни технологии в учебния процес да бъде 

изградена единна, защитена и сигурна система за повишаване на 

оперативната подготовка на инженерните специалисти при планиране и 

управление използването на формирования от Българската армия в операции 

различни от война. 

В други публикации – 7.5 и 7.6, авторът разглежда темата, свързана с 

импровизираните взривни устройства (ИВУ) – основни характеристики и 

способи за използване, както и Стратегията на НАТО за противодействие на 

ИВУ. 

 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство  

Разгледаните по-горе авторски научни публикации показват, че 

кандидатът е проучвал, анализирал и систематизирал информация, свързана с 

недостатъчно изследвани проблемни теми, използвайки голям брой 

източници.  
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Към момента на рецензиране не ми е известно да е получен неанонимен 

и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в публикациите 

на кандидата. 

 

4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Кандидатът в конкурса за „професор“ полковник доцент доктор Георги 

Петров Георгиев притежава съответните компетентности и компетенции, има 

дългогодишен теоретичен и практически опит в областта на обучението на 

офицери и студенти. Доказателство за това е кариерното му развитие, 

заемайки последователно различни командни и административни длъжности, 

които са предпоставка за успешното прилагане на знанията и уменията си 

като началник на катедра и доцент във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Професионалното и академичното развитие на кандидата полковник 

доцент Георги Георгиев, участието му в редица научни форуми, национални 

и международни проекти и разработване на стратегически и доктринални 

документи в областта на сигурността и отбраната, са доказателство за неговия 

висок професионализъм в учебно-преподавателската, 

научноизследователската и експертно-проектната дейност. 

Уверен съм, че кандидатът притежава необходимите професионални, 

педагогически, изследователски и лични качества да заеме академичната 

длъжност „професор“ по обявения конкурс. 

 

5. Основни научни резултати и приноси  

Основните научни резултати и приноси на кандидата са с научен и 

научноприложен характер. Същите са декларирани в Справка за оригинални 

научни приноси и могат да се обобщят в четири основни тематични 

направления: 1) Инженерно осигуряване на боя и операцията; 2) Защитата на 

населението и националното стопанство при бедствия, аварии и катастрофи; 

3) Операции в отговор на кризи от невоенен характер. 4) Използване и 

управление на инженерните органи и формирования в Българската армия за 
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противодействие на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни 

устройства. 

Изразявам съгласие с тази констатация и бих искал да допълня, че 

полковник доцент доктор Георги Георгиев изследва важна тематика, свързана 

с настоящи проблеми и тенденции на инженерното осигуряване на боя и 

операцията, които са в съответствие с новите организационно-щатни 

структури на инженерните формирования в Българската армия и 

новоприетите национални документи и стандартизационни документи на 

НАТО. По този начин полковник доцент Георги Георгиев обогатява науката и 

практиката в областта на националната сигурност. Доказателство за това е, че 

посочените приноси са въведени в учебния процес на Военна академия „Г. С. 

Раковски“ чрез преподаваните от него учебни дисциплини. 

 

6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката  

Създаването на нови научни знания от полковник доцент Георги 

Георгиев в областта на национална сигурност и тяхното приложение в 

практиката, безсъмнено обогатява и издига авторитета на съвременната 

българска наука. Доказателство за това е прилагането на тези нови знания в 

педагогическата и популяризаторска дейност, осъществявана от него.  

 

7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата  

Представените за рецензиране 10 (десет) научни труда са с автор 

полковник доцент доктор Георги Георгиев, което показва, че те са лично дело 

на кандидата, резултат от негови последователни, продължителни и 

целенасочени научни изследвания, съответстващи на предметната област на 

обявения конкурс.  

 

8. Критични бележки за рецензираните трудове 

Нямам критични бележки. 
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Предвид досегашната професионална и академична кариера на 

полковник доцент Георги Георгиев, бих искал да отправя препоръка относно 

бъдещата научноизследователска и публикационна дейност след избирането 

му на академичната длъжност „професор“, а именно да прояви по-нататъшна 

инициатива за участие с публикации в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, с което ще 

допринесе за популяризиране на изследваната от него тематика и издигане 

имиджа на българската военна наука.  

 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

смята, че следва да вземе отношение  

Познавам кандидата полковник доцент Георги Георгиев от съвместната 

ни работа във Военна академия „Г. С. Раковски“ като етичен, колегиален, с 

висока обща култура и професионална подготовка. 

Представената тематика в публикации на полковник доцент Георги 

Георгиев е доказателство, че той е последователен в публикационната си 

дейност по актуални проблеми, свързани със защитата на националната 

сигурност.  

 

10. Заключение  

Предоставените от кандидата полковник доцент доктор Георги 

Георгиев научни публикации в конкурса за „професор” отговарят на 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България и на минималните национални изисквания към 

научната и преподавателска дейност за заемане на академична длъжност 

„професор“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ като еквивалент от 811 

точки, при минимално изискуеми 550 точки по групи показатели за 

академичната длъжност „професор“.  
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11. Оценка на кандидата  

Научните трудове на полковник доцент доктор Георги Петров Георгиев, 

единствен участник в конкурса за заемане на академичната длъжност 

„професор“ (обявен със Заповед № ОХ – 873/14.09.2022 г на министъра на 

отбраната и обнародван в Държавен вестник бр. 79/04.10.2022 г.) в област на 

висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 

9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на 

въоръжените сили”, 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“ в катедра „Мениджмънт на 

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

„Г. С. Раковски“, оценявам „положително”. 

Предлагам на уважаемите членове на Научното жури по конкурса да 

класира кандидата полковник доцент доктор Георги Петров Георгиев и да 

предложи на Съвета на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. 

С. Раковски“ да бъде избран и да заеме академичната длъжност „професор” в 

област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 

направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и 

управление на въоръжените сили”, в катедра „Мениджмънт на извънредните 

ситуации“.  
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1. Which of the works presented by the candidate are accepted for 

evaluation by the reviewer 

There are 10 (ten) publications presented by the candidate Colonel Associate 

Professor Georgi Petrov Georgiev, PhD for review, of which: 

• 2 (two) monographs - one of which is a habilitation work; 

• a book based on a protected dissertation work for the acquisition of an 

educational and scientific doctorate degree 

• 2 (two) articles; 

• 5 (five) reports in national and international scientific conferences and 

university yearbooks. 

All publications submitted for review are author's and are in accordance with 

the subject area of the announced contest. The book, based on a defended 

dissertation, "Engineering Equipment in Peacekeeping Operations" is not peer-

reviewed. 

Along with the publications submitted for review, authored and joint scientific 

works are presented, in accordance with the criteria of the Regulations for the 

Implementation of the Law on the Development of the Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria, as follows: 

• 3 (three) projects (one international - 2010 and two national - 2014 and 2015) 

in accordance with the requirements of criterion E, point 16 Participation in a 

national scientific or educational project and point 17. Participation in an 

international scientific or educational project; 

• 7 (seven) textbooks (from 2005 to 2013), in accordance with the requirements 

of criterion E, point 20. Published university textbook, of which 2 are authored and 

5 co-authored; 

• 2 (two) textbooks (from 2013 to 2016), in accordance with the requirements 

of criterion E, point 21. Published university textbook - co-authored; 

• 8 (eight) participation in collectives for the development of strategic and 

doctrinal documents in the field of security and defense in accordance with the 
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requirements of criterion E, point 22. Participation in collectives for the development 

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

Total (in summary) – 30 posts. 

 

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

applied and pedagogical activities 

The habilitation thesis "Engineering provision of anti-aircraft defense" is 

structured in six chapters with a total volume of 169 pages. In the monograph, the 

thesis is formulated that "with the participation of formations from the Bulgarian 

army in the collective defense of NATO, some of them will be assigned the task of 

defending the sea coast". 

Given the specifics of anti-aircraft defense as a type of defense and to achieve 

the set goal "to investigate and reveal the modern problems of the engineering 

provision and combat use of the formations of the Bulgarian Army and in particular 

the engineering formations, ... to improve the process of planning, organizing and 

implementation of the measures for the engineering provision for the construction of 

the anti-landing defense of the sea coast and to reveal the directions for its 

improvement", as well as proving the formulated thesis, in the first chapter of the 

monograph, basic concepts are presented analytically, the tactical foundations are 

defined and described sequentially , the essence and purpose of the anti-landing 

defense of the sea coast, as well as the composition, tasks, capabilities and 

construction of the forces and means involved in the anti-landing defense of the sea 

coast. 

In a logical sequence, in the content of the following chapters of the 

monograph, the author has researched, analyzed and presented the perceptions of the 

military commands of the armed forces of the countries of the Black Sea region on 

the use of amphibious assaults; the nature and peculiarities of the preparation and 

conduct of the anti-aircraft defense on the sea coast, as well as directions for 

improving the abilities of engineering formations in the construction of anti-aircraft 
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defense. On this basis, emerging problems are indicated and ways to solve them in 

the conditions specific to the Bulgarian Black Sea coast are proposed. 

The presented monographic work is distinguished by innovation and 

complements an insufficiently researched problem related to the engineering 

provision in the anti-landing defense of the sea coast. 

In the monograph "Engineering provision of the offensive combat of a 

mechanized brigade with forcing of a water barrier", the author presents, applying 

the system approach, mathematical and theoretical methods, the essence of the 

process in planning, organizing and implementing the activities of engineering 

provision of the offensive combat of a mechanized brigade with water barrier forcing 

as well as practical solutions to improve problem areas in this process. 

The information in the articles and scientific reports submitted for review is 

related to the national civil security system in institutional and organizational terms. 

In this sense, the author presents the role and place of the manager (leader) in the 

management process when managing a disaster situation, the stages through which 

operations are managed in response to disasters, as well as the technologies and tools 

to support the management process - publication 7.2 . The functions, according to 

the current legislation in the country and the EU, of the bodies of the executive power 

and other institutions and organizations regarding the protection of the infrastructure 

and the liquidation of the consequences of natural disasters have been analyzed - 

publication 7.3., as well as the need to develop "a new strategy for geoprotection 

activity, with an emphasis on the toolkit for carrying out control of permitted man-

made activities in potentially dangerous landslide areas, determined for each specific 

case" - publication 7.4.  

In a follow-up post – 7.7, the author examines the place of critical 

infrastructure sites in the security environment, outlining the spectrum of terrorist 

impacts on key infrastructure sites and countermeasures. In this sense, the author 

considers a model of the national security environment, functionally divided "into 

three layers - (A) physical-geographical, (B) infrastructural and (C) situational" for 
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analyzing and synthesizing incoming data about the situation in order to respond 

adequately in real life time. 

In the direction of the topic under consideration, in publication 7.1, the author 

presents "a software implementation of a video conferencing environment, as a 

module of the Engineering System for announcing events and incidents in the 

Engineering Center for Training Specialists in Crisis Management of the Rakovski 

National Defence College "". The idea is, by using modern communication and 

information technologies in the educational process, to build a unified, protected and 

secure system for increasing the operational training of engineering specialists in 

planning and managing the use of formations from the Bulgarian Army in operations 

other than war. 

In other publications - 7.5 and 7.6, the author examines the topic related to 

Improvised Explosive Devices (IEDs) - main characteristics and methods of use, as 

well as the NATO Strategy for countering IEDs. 

 

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism 

The author's scientific publications reviewed above show that the candidate 

has researched, analyzed and systematized information related to under-researched 

problematic topics using a large number of sources. 

At the time of review, I am not aware of receiving a non-anonymous and 

motivated written report of plagiarism in the candidate's publications. 

 

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

The candidate in the "Professor" competition, Colonel Associate Professor 

Georgi Petrov Georgiev, PhD possesses the relevant competences and competences, 

has many years of theoretical and practical experience in the field of training officers 

and students. Proof of this is his career development, successively occupying various 

command and administrative positions, which are a prerequisite for the successful 

application of his knowledge and skills as a department head and associate professor 

at the Rakovski National Defence College. 
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The professional and academic development of the candidate Colonel 

Associate Professor Georgi Georgiev, PhD his participation in a number of scientific 

forums, national and international projects and the development of strategic and 

doctrinal documents in the field of security and defense, are proof of his high 

professionalism in teaching, research and expertise - the project activity. 

I am confident that the candidate possesses the necessary professional, 

pedagogical, research and personal qualities to occupy the academic position of 

"professor" according to the announced competition. 

 

5. Main scientific results and contributions 

The main scientific results and contributions of the candidate are of a scientific 

and applied scientific nature. They are declared in the Reference for original 

scientific contributions and can be summarized in four main thematic areas: 1) 

Engineering provision of paint and the operation; 2) The protection of the population 

and the national economy during disasters, accidents and catastrophes; 3) Non-

military crisis response operations. 4) Use and management of engineering bodies 

and formations in the Bulgarian Army for countering unexploded ordnance and 

improvised explosive devices. 

I agree with this finding and I would like to add that Colonel Associate 

Professor Georgi Georgiev, PhD researches an important topic related to current 

problems and trends of the engineering supply of paint and the operation, which are 

in accordance with the new organizational and staffing structures of the engineering 

formations in the Bulgarian army and the newly adopted NATO national and 

standardization documents. In this way, Colonel Associate Professor Georgi 

Georgiev, PhD enriches science and practice in the field of national security. Proof 

of this is that the mentioned contributions were introduced into the educational 

process of the Rakovski National Defence College through the academic disciplines 

taught by him. 
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6. Evaluation of the significance of contributions for science and practice 

The creation of new scientific knowledge by Colonel Associate Professor Georgi 

Georgiev, PhD in the field of national security and their application in practice 

undoubtedly enriches and raises the authority of modern Bulgarian science. Proof of 

this is the application of this new knowledge in the pedagogical and popularizing 

activities carried out by him. 

 

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

candidate 

The 10 (ten) scientific papers presented for review are authored by Colonel Associate 

Professor Georgi Georgiev, PhD which shows that they are the personal work of the 

candidate, the result of his consistent, long-term and targeted scientific research, 

corresponding to the subject area of the announced competition. 

 

8. Critical notes on peer-reviewed works 

I have no critical notes. 

Given the previous professional and academic career of Colonel Associate Professor 

Georgi Georgiev, PhD I would like to make a recommendation regarding the future 

research and publication activity after his election to the academic position of 

"Professor", namely to show further initiative to participate with publications in 

scientific publications, refereed and indexed in world-renowned databases with 

scientific information, which will contribute to the popularization of the subject 

researched by him and raising the image of Bulgarian military science. 

 

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

he should take a stand 

I know the candidate Colonel Associate Professor Georgi Georgiev, PhD from 

our joint work at the Rakovski National Defence College as ethical, collegial, with 

high general culture and professional training. 
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The topics presented in the publications of Colonel Associate Professor Georgi 

Georgiev, PhD are proof that he is consistent in his publication activity on current 

issues related to the protection of national security. 

 

10. Conclusion 

The scientific publications provided by the candidate, Colonel, Associate 

Professor Georgi Georgiev, PhD in the competition for "professor" 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 scientific and teaching activity for holding an academic position 

"professor" at the Rakovski National Defence College as the equivalent of 811 

points, with a minimum requirement of 550 points by groups of indicators for the 

academic position "professor". 

 

11. Evaluation of the candidate 

The scientific works of Colonel Associate Professor Georgi Petrov Georgiev, 

PhD the only participant in the competition for the academic position of "Professor" 

(announced by Order No. ОХ - 873/14.09.2022 of the Minister of Defense and 

promulgated in the State Gazette No. 79/04.10. 2022) in the field of higher education 

9. Security and defense, professional direction 9.2. Military affairs, scientific 

specialty "Organization and management of the armed forces", for teaching the 

academic disciplines "Engineering assurance of the operations of the Ground 

Forces", "Engineering assurance of the battle", "Engineering assurance of the 

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

Bulgarian Army" and "Engineering equipment and camouflage" in the Department 

of "Emergency Management", faculty "Command Staff" of the Rakovski National 

Defence College, I rate "positive" 

I propose to the respected members of the Scientific Jury for the competition 

to rank the candidate Colonel Associate Professor Georgi Petrov Georgiev, PhD and 
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to propose to the Council of the Faculty "Command-Staff" of the Rakovski National 

Defence College to be elected and occupy the academic position of "professor" in 

the field of higher education 9. Security and defense, professional direction 9.2. 

Military Affairs, scientific specialty "Organization and Management of the Armed 

Forces", in the department "Emergency Management". 

 

 

Member of the scientific jury:  

05.01.2023       

    Sofia        Professor Maksim Karev, PhD  

 

 

 


