
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Андрей Атанасов Джунин 

щатен преподавател в катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ на 

факултет „Полиция“ при Академия на МВР, София 1715, бул. „Александър

Малинов“ № 1, тел.: +359885031321

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, докторска програма 

„Организация и управление на въоръжените сили“ обявен със заповед на 

министъра на отбраната на Република България № ОХ-873/14.09.2022 г., 

обнародвана в Държавен вестник бр. 79/04.10.2022 г., 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“

на кандидата: полк. доц. д-р Георги Петров Георгиев, началник на катедра 

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

Военна академия „Г. С. Раковски“



1. Обща характеристика на научноизследователската, 

научноприложната и педагогическата дейност на кандидата.

Единственият кандидат в конкурса доц. д-р Георги Петров Георгиев е 

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

специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ след защита на 

дисертационен труд, изследващ проблеми при използване на инженерното 

оборудване в операции по поддържане на мира, свързани с анализ на 

класифицирана информация, в научна област „Сигурност и отбрана“, с което 

покрива показател „А“ от минималните национални изисквания (МНИ) по чл. 2б, 

ал. 2 и 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ).

Последващата му научноизследователска и научноприложна дейност се 

изразява в:

• монографии -  2 (два) броя, една от които представена за хабилитационен 

труд, покриващ показател „В“ от МНИ, а другата, съдържаща класифицирана 

информация, е представена в група показатели „Г“ от МНИ;

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

• статии -  2 (два) броя;

• доклади -  5 (пет) броя, два от които в съавторство, с които се покрива 

група показатели „Г“ от МНИ;

• цитирания в монографии -  4 (четири) броя;

• цитирания в колективни томове -  13 (тринадесет) броя, покриващи група 

показатели „Д“ от МНИ;

• ръководство на успешно защитил докторант -  1 (един) докторант;

• участия в национален научен или образователен проект -  2 (две) участия;

• участие в международен научен или образователен проект -  1 (едно) 

участие;

• университетски учебници -  7 (седем) броя, пет от които в съавторство и 

пет, съдържащи класифицирана информация;

• университетски учебни пособия -  2 (два) броя в съавторство, съдържащи
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класифицирана информация;

• участие в колективи за разработване на стратегически и доктринални 

документи в областта на сигурността и отбраната -  8 (осем) участия, покриващи 

група показатели „Е“ от МНИ.

От изложеното е видно, че кандидатът покрива количествените показатели, 

изисквани съгласно чл. 29, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗРАСРБ за заемане на 

академичната длъжност „професор“. Всичките му трудове са в професионално 

направление 9.1. Национална сигурност и 9.2. Военно дело, съдържат научни и 

научноприложни приноси и кореспондират с дисциплините, по които е обявен 

конкурсът.

През 2008 г. кандидатът е назначен във Военна академия „Г. С. Раковски“ 

на преподавателско място с научно звание „старши асистент“. От тогава до сега 

(15 години) заема последователно академичните длъжности „главен асистент“ в 

катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“, „главен асистент“ в катедра 

„Бойно осигуряване“ и „доцент“ в катедра „Мениджмънт на извънредните 

ситуации“, като е ръководил занятията по всички дисциплини, по които е обявен 

конкурсът.

Изложеното дотук ми дава основание да определя доц. д-р Георгиев като 

изключително опитен преподавател и, предвид голямата по обем и висока по 

качество научна продукция, като много сериозен изследовател.

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство.

След пряк преглед и чрез специализиран софтуер на доказателствата 

(публикациите), приложени към справката по чл. 29, ал. 3 от ЗРАСРБ за 

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

качествените показатели, изисквани съгласно чл. 29, ал. 1, т. 6 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 за заемане на 

академичната длъжност „професор“.
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3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.

Учебно-преподавателската дейност на полк. доц. д-р Г еоргиев започва във 

Военна академия „Г. С. Раковски“ през 2007-2008 учебна година като старши 

асистент в катедра „Бойно осигуряване“ по задължителните дисциплини 

„Инженерно осигуряване на боя“, „Инженерно осигуряване на операциите“ и 

„Операции в отговор на кризи от невоенен характер“. Впоследствие през 2010

2011 учебна година, след влизането в сила на ЗРАСРБ, продължава да надгражда 

своята педагогическа дейност и да трупа педагогически опит като „главен 

асистент“ и „доцент“ в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ по 

задължителните дисциплини „Инженерно осигуряване на операциите на 

Сухопътните войски“, „Организиране на използването и управлението на EOD 

органите в БА“, „Инженерно оборудване и маскировка“ и „Защита на населението 

и инфраструктурата“.

По време на преподавателската си дейност кандидатът за заемане на 

академичната длъжност „професор“ е създал значителна по обем научна 

продукция, която отговаря на изискванията, заложени в легалните дефиниции за 

„монография“, „студия“, „статия“ и т.н., визирани в допълнителните разпоредби 

на ЗРАСРБ. Стилът му е научно издържан, а структурните части на отделните 

публикации са систематично подредени.

През всичките тези години е получавал положителни оценки за своята 

учебно-преподавателска дейност от обучаваните и е изпълнявал нормативно 

установената аудиторна заетост във Военна академия „Г. С. Раковски“. По 

подобен начин стоят нещата с изпълнението на изпитната и извънаудиторната 

заетост.

Полк. доц. д-р Г еоргиев е ръководил 43 (четиридесет и три) дипломанти за 

придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и е изготвил 

множество рецензии на дипломни работи и друг тип научни разработки.

Изложеното дотук ми дава основание да оценя преподавателския опит и 

степента на подготвеност на кандидата за заемане на академичната длъжност по 

конкурса като отлични.
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4. Основни научни резултати и приноси.

След общ преглед по заглавия и структура и детайлен преглед по 

съдържание на научните трудове, се открояват три основни направления в 

научноизследователската дейност на доц. д-р Г еоргиев:

- изследване проблемите на инженерното осигуряване за повишаване 

ефективността на организацията и управлението на силите на Българската армия 

при настъплението и отбраната на военни и други обекти (трудове 3.1, 4.1, 5.1 и 

7.1);
- изследване влиянието на различни фактори (човешки, финансов и др.) 

при управлението на силите и средствата за осигуряване устойчивост на 

националното стопанство и защита на населението при бедствия (трудове 7.2, 7.3 

и 7.4);

- изследване проблемите в управлението на силите и средствата при 

противодействието на терористични опасности, заплахи и въздействия върху 

ключови инфраструктурни и други обекти (трудове 7.5, 7.6 и 7.7).

В тези направления откроявам следните приноси, които в по-голямата си 

част се припокриват с тези от справката по чл. 29, ал. 3 от ЗРАСРБ, изготвена от 

кандидата и приложена към документите за участие в конкурса:

• приноси в първото основно направление

- обогатена е военната наука в областта на противодесантната отбрана 

(труд 3.1);

- предложен е организационен модел на материално инженерно 

осигуряване при защитата на военни обекти, който е изграден на базата анализ на 

основните рискове, заплахи, средства и способи за въздействие върху тези обекти 

(труд 5.1).

• приноси във второто основно направление

- идентифицирани са някои лидерски управленски проблеми при операции 

в отговор на бедствия и са посочени насоки за тяхното решаване (труд 7.2);

- изведени са насоки за усъвършенстване на реагирането при бедствия от 

различен характер (труд 7.3).
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• приноси в третото основно направление

- разработени са нови тактики, техники и процедури при противодействие 

използването на терористичното средство „импровизирано взривно устройство“ 

(труд 7.5);

- извършена е класификация на терористичната дейност по основни 

критерии, които я характеризират (труд 7.7).

Смятам, че приносите в първото и третото направление на 

научноизследователската дейност на доц. д-р Г еоргиев могат да се определят като 

научни и научноприложни, докато тези от второто -  като научни. За особено 

ценни считам научните препоръки с управленски характер.

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

Считам, че посочените по-горе приноси са значими за теорията и

практиката на органите по сигурността и отбраната на Република България и 

обогатяват научното знание в професионално направление 9.2. Военно дело.

6. Критични бележки за представените трудове.

Към представените за становище научни трудове нямам критични бележки. 

Бих препоръчал на доц. д-р Георгиев в бъдещата си научна дейност да изследва и 

други аспекти на военното дело, касаещи функциите на Сухопътните войски, 

защото в представената научна продукция забелязвам изключителната му 

експертиза в това направление.

7. Заключение.

Представените от кандидата документи и научна продукция напълно 

отговарят на условията, регламентирани в чл. 29, ал. 1 и 3 от Закона за развитието 

на академичния състав в Република България, чл. 60, ал. 1 и 3 от Правилника за 

неговото прилагане и чл. 144, ал. 1 от Правилника за развитието на академичния 

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

8. Оценка на кандидатите.

Предвид горното изразявам положително становище и предлагам на 

уважаемото научно жури да класира кандидата доц. д-р Г еорги Петров Г еоргиев и 

да предложи на факултетния съвет на факултет „Командно-щабен“ да бъде избран 

да заеме академичната длъжност „професор“ в област на висшето образование 9.
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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“ на факултет „Командно-щабен“ при Военна академия „Г. 

С. Раковски“.

04.01.2023 г. 

гр. София

Изготвил становището:

/доц. д-р Андрей Джунин/
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MILITARY ACADEMY „GEORGI STOYKOV RAKOVSKI“

OPINION

by Ass. Prof. Andrey Atanasov Dzhunin, PhD 

full-time lecturer in the Department of „Criminal Intelligence Process“ of the Faculty 

of „Police“ at the Academy of the Ministry of Interior, Sofia 1715, Alexander Malinov

Blvd. № 1, phone: +359885031321

on the scientific works presented in a contest 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 Affairs, doctoral program „Organization and 

Management of the Armed Forces“ declared by order of the Minister of Defense of the 

Republic of Bulgaria № ОХ-873/14.09.2022, promulgated in SN issue 79/04.10.2022, 

for teaching the academic subjects „Engineering support of the operations of the Ground 

Forces“, „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 Disguise“

of the candidate: Col. Ass. Prof. Georgi Petrov Georgiev, PhD, Head of the Department 

of „Emergency Management“ of the Faculty „Command-Staff“ at the Military Academy 

„G. S. Rakovski“



1. General characteristics of the candidate’s scientific research, scientific 

applied and pedagogical activities.

The only candidate in the contest Ass. Prof. Georgi Petrov Georgiev, PhD, 

graduated the educational and scientific degree „PhD“ in 2008 in the scientific specialty 

„Organization and Management of the Armed Forces“ after defending a dissertation, 

researching the problems in the use of engineering equipment in peacekeeping operations 

related to the analysis of classified information, in the scientific field „Security and 

Defense“, which covers indicator „A“ of the minimum national requirements (MNR) 

under Art. 2b, para. 2 and 3 of the Law on the Development of the Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria (LDASRB).

His subsequent research and applied scientific activity is expressed in:

• monographs -  2 (two) copies, one of which is presented for habilitation work 

covering indicator „C“ of the MNR, and the other containing classified information is 

presented in group of indicators „D“ of the MNR;

• a book based on a protected dissertation - 1 (one) item;

• articles -  2 (two) items;

• reports -  5 (five) items, two of which are co-authored, which cover group „D“ 

indicators from the MNR;

• citations in monographs -  4 (four) numbers;

• citations in collective volumes -  13 (thirteen) numbers covering group of 

indicators „E“ from the MNR;

• supervision of a successfully defended doctoral student -  1 (one) doctoral 

student;

• participation in a national scientific or educational project -  2 (two) 

participations;

• participation in an international scientific or educational project -  1 (one) 

participation;

• university textbooks -  7 (seven) issues, five of which are co-authored and five 

containing classified information;

• university textbooks -  2 (two) co-authored volumes containing classified
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information;

• participation in collectives for the development of strategic and doctrinal 

documents in the field of security and defense -  8 (eight) participations covering group 

„F“ indicators from the MNR.

It is clear from the above that the candidate meets the quantitative indicators 

required according to Art. 29, para. 1, items 1,2, 3, 4 and 5 of the LDASRB for occupying 

the academic position „Professor“. All his works are in professional direction 9.1. 

National security and 9.2. Military affairs, contain scientific and applied scientific 

contributions and correspond to the disciplines for which the competition has been 

announced.

In 2008, the candidate was appointed to the Military Academy „G. S. Rakovski“ in 

a teaching position with the academic title of „Senior Assistant“. From then until now (15 

years), he has successively held the academic positions of „Chief Assistant“ in the 

Department of „Emergency Management“, „Chief Assistant“ in the Department of 

„Combat Assurance“ and „Associate Professor“ in the Department of „Emergency 

Management“, and also has led classes in all disciplines for which the contest was 

announced.

What has been presented so far gives me reason to define Ass. Prof. Georgiev, PhD, 

as an extremely experienced teacher and, given the large volume and high quality 

scientific output, as a very serious researcher.

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism.

After a direct review and through specialized software of the evidence 

(publications) attached to the reference under Art. 29, para. 3 of LDASRB for the original 

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

indicators required according to Art. 29, para. 1, item 6 for holding the academic position 

„Professor“.

During my work as a member of the scientific jury, no non-anonymous and 

motivated written signal was received to establish plagiarism in the habilitation work and 

other publications of the candidate for the academic position of „Professor“.

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

The educational and teaching activities of Col. Ass. Prof. Georgiev, PhD, began at
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the Military Academy „G. S. Rakovski“ in the 2007-2008 academic year as a „Senior 

Assistant“ in the Department of „Combat Assurance“ in the mandatory disciplines 

„Engineering assurance of combat“, „Engineering assurance of operations“ and 

„Operations in response to crises of a non-military nature“. Subsequently, in the 2010

2011 academic year, after the entry into force of LDASRB, he continues to upgrade his 

pedagogical activity and gain pedagogical experience as a „Chief Assistant“ and 

„Associate Professor“ in the „Emergency Management“ department in the mandatory 

disciplines „Engineering provision of operations of the Ground Forces“, „Organization 

of the use and management of EOD bodies in BA“, „Engineering equipment and 

camouflage“ and „Protection of the population and infrastructure“.

During his teaching activity, the candidate for the academic position of „Professor“ 

has created a significant volume of scientific production that meets the requirements laid 

down in the legal definitions of „monograph“, „study“, „article“, etc. referred to in the 

additional provisions of the LDASRB. His style is scholarly, and the structural parts of 

the individual publications are systematically arranged.

During all these years he received positive evaluations for his educational and 

teaching activities from the students and performed the legally established classroom 

employment at the Military Academy „G. S. Rakovski“. In a similar way, the situation is 

with the implementation of the exam and extra-curricular employment.

Col. Ass. Prof. Georgiev, PhD, supervised 43 (forty-three) graduates for the 

acquisition of the educational qualification degree „master“ and prepared numerous 

reviews of diploma theses and other types of scientific works.

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.

4. Main scientific results and contributions.

After a general review by titles and structure and a detailed review of the content 

of the scientific works, three main directions in the scientific research activity of Ass. 

Prof. Georgiev, PhD, stand out:

- study the problems of engineering provision to increase the efficiency of the 

organization and management of the forces of the Bulgarian Army in the offensive and
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defense of military and other objects (papers 3.1, 4.1, 5.1 and 7.1);

- study the influence of various factors (human, financial, etc.) in the management 

of forces and means to ensure sustainability of the national economy and protection of 

the population during disasters (papers 7.2, 7.3 and 7.4);

- study the problems in the management of forces and means in countering 

terrorist dangers, threats and impacts on key infrastructural and other objects (papers 7.5, 

7.6 and 7.7).

In these directions, I highlight the following contributions, which for the most part 

overlap with those from the reference under Art. 29, para. 3 of the LDASRB, prepared 

by the candidate and attached to the documents for participation in the competition:

•  contributions in the first main direction

- military science in the field of anti-aircraft defense has been enriched (paper 

3.1);
- an organizational model of material engineering assurance in the protection of 

military objects is proposed, which is built on the basis of an analysis of the main risks, 

threats, means and methods of influencing these objects (paper 5.1).

•  contributions in the second main direction

- some leadership management issues in disaster response operations are 

identified and guidelines for their resolution are provided (Paper 7.2);

- guidelines for improving the response to disasters of different nature have been 

put forward (paper 7.3).

•  contribution in the third main direction as well

- new tactics, techniques and procedures have been developed in countering the 

use of the terrorist means „improvised explosive device“ (paper 7.5);

- a classification of terrorist activity was carried out according to the main criteria 

that characterize it (paper 7.7).

I believe that the contributions in the first and third direction of the scientific 

research activity of Ass. Prof. Georgiev, PhD, can be defined as scientific and applied 

science, while those from the second -  as scientific. I consider scientific 

recommendations of a management nature to be particularly valuable.
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5. Evaluation of the significance of the contributions to science and practice.

I believe that the contributions mentioned above are significant for the theory and 

practice of the security and defense authorities of the Republic of Bulgaria and enrich 

scientific knowledge in a professional direction 9.2. Military case.

6. Critical notes on the presented works.

I have no critical comments on the scientific works submitted for opinion. I would 

recommend Ass. Prof. Georgiev, PhD, in his future scientific activity to investigate other 

aspects of the military work concerning the functions of the Ground Forces, because in 

the presented scientific output I notice his exceptional expertise in this direction.

7. Conclusion.

The documents and scientific production presented by the candidate fully meet the 

conditions regulated in Art. 29, para. 1 and 3 of the Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria, Art. 60, para. 1 and 3 of the Regulations for 

its implementation and art. 144, para. 1 of the Regulations for the development of the 

academic staff at the Military Academy „G. S. Rakovski“

8. Evaluation of candidates.

Given the above, I express a positive opinion and propose to the respected scientific 

jury to rank the candidate Ass. Prof. Georgi Petrov Georgiev, PhD, and to propose to the 

Faculty Council of the Faculty „Command-Staff“ that he be elected to occupy the 

academic position of „Professor“ in the field of higher education 9. Security and defense, 

professional field 9.2. Military affairs, doctoral program „Organization and management 

of the armed forces“, for teaching the academic disciplines „Engineering support of the 

operations of the Ground Forces“, „Engineering support of the battle“, „Engineering 

ensuring the operation“, „Organization of the use and management of the EOD bodies in 

BA“ and „Engineering equipment and disguise“, in the Department of „Emergency 

Management“ of the Faculty „Command-Staff“ at the Military Academy „G. S. 

Rakovski“.

January 04, 2023 Prepared the opinion:

Sofia /Ass. Prof. Andrey Dzhunin/
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