
 

 
 

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ 

РАКОВСКИ“ 

 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

 
от комисар проф. д-р Илин Александров Савов, дн 

заместник ректор на Академия на МВР и щатен преподавател в катедра 

„Оперативно-издирвателна дейност“ на факултет „Полиция“, София 1715, бул. 

„Александър Малинов“ № 1, тел.: +359888265898 

 

по научните трудове, представени по конкурс за заемане на академична длъжност 

„професор“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и 

отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, обявен със заповед на 

министъра на отбраната на Република България № ОХ-870/14.09.2022 г., 

обнародвана в Държавен вестник бр. 79/04.10.2022 г. за преподаване по 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“ 

 

 

на кандидата: полковник доцент д-р Георги Петров Георгиев, началник на катедра 

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

Военна академия „Г. С. Раковски“. 

 

 

 

 

 

 



 

1. Обща характеристика на научноизследователската, 

научноприложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Единственият кандидат в конкурса полковник доцент д-р Георги Петров 

Георгиев през 2008 г. е придобил образователна и научна степен „доктор“ по 

научна специалност 05.12.01 “Организация и управление на въоръжените сили”, 

а от 2013 г. е хабилитиран преподавател - доцент по научна специалност 05.12.01 

“Организация и управление на въоръжените сили” във Военна академия ”Г. С. 

Раковски”- гр. София. 

Научната продукция представена от кандидата за участие в конкурса, за 

заемане на академична длъжност „професор“ е както следва: 

 монографии – 2 (два) броя; 

 книга – 1 (един) брой - на базата на защитен дисертационен труд; 

 статии – 2 (два) броя; 

 доклади – 5 (пет) броя; 

Приложената справка за приносите отразява научните и научно-приложните 

постижения на кандидата и тяхното приложение в учебната дейност.  

Кандидатът е представил изискващите са документи и е допуснат за участие 

в конкурса. Същият е изпълнил минималните национални изисквания по чл. 2б, 

ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ с приложени съответни доказателства. 

Полковник Георги Георгиев в периода от 2008 г. до момента 

последователно заема академичните длъжности „Старши асистент“ в катедра 

“Бойно осигуряване” на факултет „Командно-щабен”, „Главен асистент“ в 

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

щабен”, „Доцент“ в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации”, на 

факултет „Командно-щабен” и началник на катедра „Мениджмънт на 

извънредните ситуации”, на факултет „Командно-щабен” във Военна академия 

„Г. С. Раковски“. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

След задълбочен преглед и чрез прилагане на антиплагиатски софтуер за 

проверка на публикациите, приложени към справката по чл. 26, ал. 1 от ЗРАСРБ 

за оригиналните научни приноси, не установих плагиатство, т.е. кандидатът 



 

покрива  качествените показатели, изисквани за заемане на академичната 

длъжност „професор“. 

По време на работата ми като член на научното жури не е получаван 

неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в 

хабилитационния труд и другите публикации на кандидата. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Учебно-преподавателската дейност на кандидата започва във Военна 

академия „Г. С. Раковски“ през учебната 2008-2009 година на длъжност  

старши асистент. Непосредствено преди това,  в периода 2005-2008 г. той е бил 

редовен докторант в катедра “Бойно осигуряване” на факултет „Командно-

щабен”. В периода от 2010 г. до 2021 г. той надгражда своята педагогическа 

дейности и трупа опит като преподавател на различни длъжности във Военна 

академия „Г. С. Раковски“. В годините кандидата развива многостранна 

научнопреподавателска дейност.  

Свидетелство за професионалният му опит е и факта, че същият има 

дългогодишен стаж, заемащ различни длъжности в системата на Министерство на 

отбраната. 

По време на преподавателската си дейност кандидатът за заемане на 

академичната длъжност „професор“ е създал научна продукция, която отговаря на   

изискванията,   заложени   в   легалните   дефиниции за „монография“, 

„доклад“, „статия“ и т.н., визирани в допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ. 

Стилът му е научно издържан, а структурните части на отделните публикации 

са систематично подредени. 

Изложеното дотук ми дава основание да оценя преподавателския опит и 

степента на подготвеност на кандидата за заемане на академичната длъжност по 

конкурса като отлични. 

Представените за рецензиране научни публикации са разработени на високо 

научно и методическо ниво, и това потвърждава оценката за висока педагогическа 

подготовка и изграден авторитет на способен педагог и експерт в научната 

област. 

 



 

4. Основни научни резултати и приноси. 

Научните и научно-приложните резултати и приноси в публикациите на 

кандидата мога да определя в следните направления: 

• Изследвани и разкрити са съвременните проблеми на инженерното 

осигуряване и бойното използване на формированията от Българската армия и в 

частност на инженерните формирования; 

• Представена е рамка за създаване и развитие на национални 

способности за планиране, организиране и използване на формирования от 

видовете въоръжени сили и родовете и специални войски в операции за отбрана 

на морско крайбрежие, чрез създаване на система за управление и изпълнение на 

задачите по инженерното осигуряване; 

• Извършен е анализ на възможностите на въоръжените сили на 

черноморските страни за използване на морските и въздушните десанти, на 

военно-географската характеристика на десантно-достъпните участъци по 

Българското черноморско крайбрежие и на задачите и възможностите на силите и 

средствата, участващи в противодесантната отбрана; 

• Анализирана и оценена е рамката за създаване и развитие на 

национална способност за инженерно осигуряване на настъпателния бой на 

механизирана бригада с форсиране на водна преграда, чрез създаване на система 

за управление и изпълнение на дейностите за тяхното изпълнение; 

• Изведено е предложение за подобрение на процеса на планиране, 

организиране и изпълнение на мероприятията по инженерното осигуряване на 

настъпателния бой на механизирана бригада с форсиране на водна преграда; 

• Изследвани и оценени са процесите на въздействие върху военните 

обекти в ОПМ и се приведе съществуващата теория към съвременните 

изисквания, чрез научно обосноваване на главните и перспективни направления 

за усъвършенстване на инженерната организация на защитата и на инженерното 

осигуряване в резултат, на което да се повиши ефективността на инженерното 

оборудване на военни обекти в ОПМ; 

• Разработени са методики за оценка на ефективността на 

инженерното оборудване на военни обекти в ОПМ, модел на територията на 



 

военен обект, модел на рисковете и заплахите и модел на инженерното 

оборудване; 

• Анализирани и оценени са съвременните проблеми на управлението 

при операции в отговор на бедствия. Разгледани са компонентите, принципите, 

целите и задачите, които следва да се решават и които оказват съществено 

влияние на цялостния процес; 

• Анализирани са функциите на защитата при бедствия според 

действащото в страната законодателство на органите на изпълнителната власт и 

на други институции и организации; 

• Представени са стратегическите направления за оперативно 

противодействие, ключовите оперативни дейности (Key Operational Activities -

KOAs), функциите за поддръжка на противодействието на ИВУ на оперативно 

ниво (C-IED оперативни функции), системата за анализ и целенасочено 

използване на резултатите, и стратегията за C-IED обучение и подготовка; 

• Установени и оценени са ефективни механизми, мерки и системи за 

защита на критичната инфраструктура, като комплексен процес, които следва да 

се предхожда от осъществяване на адекватна оценка на 4 съществени фактора: 

Уязвимост на инфраструктурата; Риск; Смекчаване и Защита и др.; 

Авторските търсения и резултати са лични и са съпроводени с абсолютно 

коректно отношение към постиженията на други изследователи. 

Кандидатът ни показва своя афинитет към наболели проблеми в областта. 

Същият използва интелигентни средства и подходи за обосновка на своите идеи. 

Представените тези в публикациите са обосновани и подплатени. Същите са 

представени разбираемо и са полезни за служители, експерти и специалисти. 

Вижданията му са оригинални. 

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

Оценката на научните резултати и приноси в представените за рецензия от 

кандидата трудове показва, че същите имат научно - приложен значение и се 

отнасят към обогатяване на съществуващи знания и доразвиване на теорията и 

практиката в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.2. Военно дело. 



 

6. Критични бележки за представените трудове. 

Публикациите на полковник доцент д-р Георги Петров Георгиев са 

написани компетентно на високо професионален език и може само да се 

препоръча той да положи усилия резултатите от неговите научни изследвания да 

бъдат популяризирани и сред по-широката публика от експерти и специалисти в 

европейски мащаб. 

7. Заключение. 

Представените от кандидата документи и научна продукция напълно 

отговарят на условията, регламентирани в чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 от Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, чл. 53, ал. 1 от 

Правилника за неговото прилагане и чл. 127, ал. 1 от Правилника за развитието на 

академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

8. Оценка на кандидатите. 

Предвид горното давам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА и предлагам на 

уважаемото научно жури да класира кандидата полковник доцент д-р Георги 

Петров Георгиев, и да предложи на факултетния съвет на факултет „Командно-

щабен” да бъде избран да заеме академичната длъжност „професор“ в област на 

висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. 

Военно дело, 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“ 

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

 

 

 

09.01.2023 г.    Рецензент: 

гр. София       (проф. д-р Илин Савов, дн) 
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MILITARY ACADEMY „GEORGI STOYKOV RAKOVSKI“ 
 
 

 
REVIEW 

by Commissioner Prof. Dr. Ilin Alexandrov Savov, PhD, ScD 

Vice Rector of the Academy of the Ministry of Interior and full-time lecturer in the 

Department of "Operational and Investigative Activities" at the Faculty of Police, Sofia 

1715, Alexander Malinov Blvd. No. 1, phone: +359888265898 

 

 

on the scientific papers presented in a competition for the occupation of the academic 

position of "professor" for a military serviceman in the field of higher education 9. 

Security and defense, professional direction 9.2. Military case, declared by order of the 

Minister of Defense of the Republic of Bulgaria No. ОХ-870/14.09.2022, promulgated in 

the State Gazette no. 79/04.10.2022 for teaching in 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 the 

EOD bodies in Bulgarian Army" and "Engineering Equipment and Disguise" 

 

of the candidate: colonel associate professor Georgi Petrov Georgiev, PhD - head of the 

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

Academy "G. S. Rakovski". 
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1. General characteristics of the candidate's scientific research, scientific 

applied and pedagogical activities. 

The only candidate in the competition, colonel associate professor Georgi Petrov 

Georgiev, PhD in 2008 obtained the educational and scientific degree "doctor" in the 

scientific specialty 05.12.01 "Organization and management of the armed forces", and 

since 2013 he has been a qualified teacher - associate professor of science specialty 

05.12.01 "Organization and management of the armed forces" at the Military Academy 

"G. S. Rakovski" - Sofia. 

The scientific production presented by the candidate for participation in the 

competition, for occupying the academic position of "professor", is as follows: 

• monographs – 2 (two); 

• book – 1 (one) - based on a defended dissertation; 

• articles – 2 (two); 

• reports – 5 (five); 

The attached statement of contributions reflects the scientific and scientific-applied 

achievements of the candidate and their application in the educational activity. 

The candidate has submitted the required documents and is allowed to participate in 

the competition. The same has fulfilled the minimum national requirements under Art. 2b, 

para. 2 and 3 of ZRASRB with attached relevant evidence. 

Colonel Georgi Georgiev, in the period from 2008 to the present, successively held 

the academic positions of "Senior Assistant" in the "Combat Assurance" department of the 

"Command-Staff" faculty, "Chief Assistant" in the "Emergency Management" department 

of the "Command-Staff" faculty staff", "Associate Professor" in the Department of 

"Emergency Management", Faculty of "Command and Staff" and head of the Department 

of "Emergency Management", of the Faculty of "Command and Staff" in the Military 

Academy "G. S. Rakovski". 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

After a thorough review and by applying anti-plagiarism software to check the 

publications attached to the reference under Art. 26, para. 1 of ZRASRB for the original 

scientific contributions, I did not find plagiarism, i.e. the candidate meets the quality 

indicators required to occupy the academic position "professor". 
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During my work as a member of the scientific jury, no non-anonymous and 

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

habilitation work and other publications. 

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

The educational and teaching activities of the candidate began at the Military 

Academy "G. S. Rakovski" during the academic year 2008-2009 in the position of senior 

assistant. Immediately before that, in the period 2005-2008, he was a full-time doctoral 

student in the "Combat Support" department of the "Command and Staff" faculty. In the 

period from 2010 to 2021, he upgraded his pedagogical activities and gained experience as 

a teacher in various positions at the Military Academy "G. S. Rakovski". Over the years, 

the candidate developed a multifaceted scientific teaching activity. 

Evidence of his professional experience is also the fact that he has many years of 

experience, holding various positions in the system of the Ministry of Defense. 

During his teaching activity, the candidate for the academic position of "professor" 

has created a scientific production that meets the requirements laid down in the legal 

definitions of "monograph", "report", "article", etc., referred to in the additional provisions 

of the ZRASRB. His style is scholarly, and the structural parts of the individual 

publications are systematically arranged. 

What has been stated so far gives me the reason to evaluate the teaching experience 

and the degree of preparation of the candidate for the academic position in the competition 

as excellent. 

The scientific publications submitted for review were developed at a high scientific 

and methodical level, and this confirms the assessment of high pedagogical training and 

established authority of a capable pedagogue and expert in the scientific field. 

4. Main scientific results and contributions. 

The scientific and applied results and contributions in the publications of the 

candidate can be defined in the following areas: 

- Contemporary problems of the engineering support and combat use of the 

Bulgarian Army formations, in particular of the engineering formations, have been studied 

and revealed; 
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- A framework for creation and development of national capabilities for planning, 

organization and use of formations of the types of the armed forces and the companies and 

special troops in operations for defense of the sea coast, through creation of a system for 

management and execution of the tasks of engineering support is presented; 

- An analysis of the capabilities of the armed forces of the Black Sea countries for 

the use of sea and airborne forces, of the military-geographical characteristics of the 

landing-accessible areas along the Bulgarian Black Sea coast and of the tasks and 

capabilities of the forces and means involved in the anti-submarine defense; 

- Analyzed and evaluated the framework for the creation and development of a 

national capability to engineer the offensive combat of a mechanized brigade with 

waterborne barrier forcing, through the creation of a system for the management and 

execution of activities for their implementation; 

- A proposal for improving the process of planning, organizing and executing the 

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

forcing a water barrier is put forward; 

- Studied and evaluated the processes of impact on military objects in the OPM and 

brought the existing theory to modern requirements by scientifically justifying the main 

and promising directions for improving the engineering organization of defense and 

engineering support as a result of which to increase the effectiveness of engineering 

equipment of military objects in the OPM; 

- Methodologies have been developed to assess the effectiveness of engineering 

equipment at military sites in the OPM, a model of the territory of a military site, a model 

of risks and threats, and a model of engineering equipment; 

- Contemporary management issues in disaster response operations are analyzed and 

evaluated. The components, principles, goals and objectives to be addressed that 

significantly influence the overall process are examined; 

- The functions of disaster protection according to the legislation in force in the 

country of the executive authorities and other institutions and organizations are analyzed; 

- Strategic directions for operational countermeasures, Key Operational Activities 

(KOAs), functions to support counter-IED at the operational level (C-IED operational 
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functions), the system for analysis and targeted use of results, and the strategy for C-IED 

training and preparation are presented; 

- Established and evaluated effective mechanisms, measures and systems to protect 

critical infrastructure as a complex process to be preceded by conducting an adequate 

assessment of 4 essential factors: Infrastructure Vulnerability; Risk; Mitigation and 

Protection etc.; 

The authors' searches and results are personal and are accompanied by an absolutely 

fair attitude towards the achievements of other researchers. 

Our candidate shows his affinity for pressing issues in the field. He/she uses 

intelligent means and approaches to justify his/her ideas. The theses presented in the 

publications are sound and supported. The same are presented comprehensibly and are 

useful to employees, experts and professionals. His views are original. 

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

The evaluation of the scientific results and contributions in the works submitted for 

review by the candidate shows that they have scientific - applied significance and relate to 

the enrichment of existing knowledge and further development of theory and practice in 

the field of higher education 9. Security and Defence, professional field 9.2. Military case. 

6. Critical notes on the presented works. 

The publications of Colonel Associate Professor Doctor Georgi Petrov Georgiev are 

competently written in a highly professional language and it can only be recommended 

that he make efforts to popularize the results of his research among a wider audience of 

experts and specialists on a European scale. 

7. Conclusion. 

The documents and scientific production submitted by the applicant fully meet the 

conditions laid down in Art. 1 and Art. 24 par. 1 of the Academic Staff Development Act 

in the Republic of Bulgaria, Art. 1 of the Regulations for its implementation and Art. 127, 

par. 1 of the Regulations on the Development of Academic Staff at the Military Academy 

"G. С. Rakovski". 

8. Evaluation of candidates. 

In view of the above, I give a POSITIVE EVALUATION and propose to the 

esteemed scientific jury to rank the candidate Colonel Associate Professor Doctor Georgi 
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Petrov Georgiev, PhD and to propose to the Faculty Council of the Faculty "Command 

and Staff" to be elected to occupy the academic position "Professor" in the field of higher 

education 9. Security and Defence, professional field 9.2. Military Affairs, to teach the 

courses "Engineering of the Army Operations", "Engineering of Combat", "Engineering of 

the Operation", "Organization of the Use and Management of the EOD Bodies in the AF" 

and "Engineering Equipment and Camouflage" at the Faculty "Command and Staff" at the 

Military Academy "G. С. Rakovski". 

 

 

 

09.01.2023 г.     Signature: ……………………… 

Sofia                            (Prof. Dr. Ilin Savov, PhD, ScD) 
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