
 

 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82   тел. 92 26646 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от полковник Димитър Ганчев Недевски,  

доцент в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“  

на Военна академия „Георги Стойков Раковски “ 

Област на висшето образование: „Сигурност и отбрана”;  

Професионално направление: „Военно дело”;  

Научна специалност „Организация и управление на Въоръжените сили“ 

 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академичната 

длъжност „професор” за военнослужещ в 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“, обявен със заповед 

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

Държавен вестник брой 79/04.10.2022 г.,  

 

на кандидата полковник доцент доктор Георги Петров ГЕОРГИЕВ. 

 

1. Общи сведения и обща характеристика на научно-

изследователската, научно-приложната и педагогическата дейност на 

кандидата. 

Единственият кандидат за конкурса полковник доцент доктор Георги 

Петров Георгиев придобива магистърска образователна степен по 

специалност „Транспортно строителство ” във ВНВУ„В. Левски“, гр. В. 

Търново. 
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През 2003 г. придобива образователно-квалификационна степен 

магистър по “Военно дело”, специалност, „Организация и управление на 

оперативните и тактическите формирования от Сухопътни войски”. 

Образователна и научна степен „доктор” полк. доц. д-р Георгиев 

придобива през 2007 г. след защита на дисертационен труд на тема: „Оценка 

на ефективността на инженерното оборудване в операции по поддържане на 

мира“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 9.2. “Военно дело”, по докторска програма 

„Организация и управление на въоръжените сили”.  

От 2013 г. след спечелен конкурс е назначен за доцент в катедра 

„Мениджмънт на извънредните ситуации”. 

Кандидатът преминава през редица курсове за повишаване на 

квалификация си. Извършва преподавателска дейност като доцент във 

Военна академия „Г. С. Раковски“ и участва в редица научни форуми и 

изследователски проекти, което е показател за неговите научни интереси и 

дейност. 

 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Аудиторната заетост и активното участие на кандидата в учебния 

процес категорично доказват, че педагогическата му подготовка е на високо 

ниво. Видим е стремежът му за повишаване на педагогическата 

квалификация, теоретичната и практическа подготовка чрез участие в научни 

форуми и изследователски проекти (един международен и два национални 

научни проекта), разработване на учебни програми, подготовката и 

провеждането на лекционни курсове, както и в колективи за разработване на 

стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и 

отбраната. Научен ръководител е на трима докторанта и голям брой 

дипломанти. 
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3. Основни научни резултати и приноси. 

За участие в конкурса полковник доцент доктор Георги Петров 

Георгиев е представил за рецензиране общо 10 публикации ( 2 монографии, 1 

книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“, 2 статии и 5 доклада) Всички 

разработки са публикувани след придобиването на образователната и научна 

степен „доктор“ и след приключване на процедурата за „доцент“ във Военна 

академия „Г. С. Раковски”. Осем от тях са самостоятелни разработки, а в 

един от двата доклада написани в съавторство, кандидатът за конкурса е 

първи автор. 

Представените публикации са изследвания и интерпретация на 

актуални теоретични и приложни проблеми в областта на планирането и 

управлението на инженерните щабове и формирования в Българската армия, 

развитието на националните способности за инженерно осигуряване на боя и 

операциите, както и в операции по защита на населението и националното 

стопанство при бедствия, аварии и катастрофи. 

От представените справки и от прегледа на научната продукция на 

кандидата е видно, че той покрива минималните национални изисквания за 

заемане на академична длъжност „професор“ определени от Правилник за 

прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република 

България, като общият брой точки по отделните показатели е 811. 

Приносите от извършените научни изследвания на кандидата в 

конкурса способстват за допълване и доразвиване на теорията на 

инженерното осигуряване на боя и операциите в Българската армия. 

Извършени са изследвания свързани с организацията на използването и 

управлението на инженерните формирования в Българската армия. 

Предложени са направления за развитие на национални способности за 

противодействие на невзривени бойни припаси (НБП) и импровизирани 

взривни устройства (ИВУ), и е доразвита съществуваща теория за участието 
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на формирования от Българската армия в операции по защита на населението 

и националното стопанство при бедствия, аварии и катастрофи. 

Представените за рецензиране трудовете могат да бъдат 

систематизирани в няколко тематични направления:  

1) “Инженерно осигуряване на боя и операцията”  

Препратка към това направление са трудовете с поредни номера № 3.1, 

4.1, 5.1 и 7.1. В тях са изследвани въпроси по проблемите и тенденциите на 

инженерното осигуряване на боя и операцията в съответствие с новите 

организационно-щатни структури на инженерните формирования в 

Българската армия и новоприетите стандартизационни документи на НАТО. 

Централно място в тази група трудове заема монографията „Инженерно 

осигуряване на противодесантна отбрана“. Изследванията в монографичния 

труд допълват и разширяват знанията свързани със същността, организацията 

и мероприятията провеждани за инженерното осигуряване на 

противодесантната отбрана. Останалите трудовете също обогатяват и 

допълват теорията като изследват насоките за повишаване на способностите 

на формированията за инженерно осигуряване на настъпателния бой на 

механизирана бригада с форсиране на водна преграда и за инженерно 

оборудване в операции по поддържане на мира. 

2) “Използване и управление на инженерните органи и 

формирования в Българската армия за противодействие на невзривени 

бойни припаси и импровизирани взривни устройства.”  

В това тематично направление попадат научните трудове с номера № 

5.1, 7.5, 7.6 и 17.1 от списъка на научната продукция на кандидата. Те 

разглеждат въпросите, свързани с развитието на способности за използване 

на формированията от Българската армия за разузнаване и унищожаване на 

невзривени бойни припаси и ИВУ, както и нормативната база за формиране 

на инженерни EOD органи. Изследвани са проблемите по тактическото 

използване на тези формирования и са предложени направления за 
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повишаване на тяхната ефективността и на системата за командване и 

управление. Очертани са насоките за усъвършенстване на доктриналната 

база, регламентираща бъдещото използване на тези формирования. 

3) “Защитата на населението и националното стопанство при 

бедствия, аварии и катастрофи”. 

Тук попадат трудовете с поредни номера № 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 16.1 и 16.2. 

В поредица от доклади са изследвани различните бедствия‚ новите способи 

за използване на силите и средствата на Единната спасителна система и 

взаимодействието им с формирования от Българската армия. Анализирани са 

съвременните проблеми на управлението при извънредни ситуации и 

подробно са изяснени технологиите и инструментите за подпомагане на 

управленския процес и ролята на лидерите в него. На тази база са изведени 

перспективи за развитие на националната система за гражданска сигурност в 

институционален и организационен аспект. 

4) “Операции в отговор на кризи от невоенен характер”  

Тук са представени трудовете с поредни номера 7.7 и 17.1. Изследвани 

са и е даден отговор на въпросите, свързани с вероятността за въздействие по 

критичната инфраструктура и механизмите на противодействие на това 

въздействие на различни нива. В проект, в който кандидатът е участвал са 

разкрити възможностите за повишаване на сигурността на обекти от 

националната критична инфраструктура (АЕЦ „Козлодуй”, Газохранилище и 

компресорна станция „Чирен”, летище „София”) и са посочени сценарии за 

тяхната защита. 

 

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

Основните приноси на кандидата могат да бъдат определени като 

обогатяване и доразвиване на съществуващите знания за инженерното 

осигуряване на боя и операциите и защитата на населението и критичната 

инфраструктура при бедствия, аварии и катастрофи, доказване на нови факти 
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и твърдения и прилагане на резултатите в практиката. Същите могат да се 

обобщят както следва: 

 

4.1. Научни приноси, свързани с обогатяване на съществуващи 

знания: 

 1. Систематизирана и доразвита е теорията по използването 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 преграда и по инженерното оборудване в операции по 

поддържане на мира (3.1, 4.1 и 5.1). 

2. Доразвити са съществуващите знания за планиране и управление 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). 

3. Формулирани са нови теоретични направления за повишаване на 

оперативната съвместимост и способностите на инженерните органи и 

формирования в Българската армия за противодействие на невзривени бойни 

припаси и импровизирани взривни устройства при участието им в операции в 

многонационален формат (5.1, 7.5 и 7.6). 

4. Систематизирани и доразвити са съществуващи в доктриналната база 

основни понятия, свързани с планирането и изпълнението на тактически 

операции от инженерните органи и формирования в Българската армия за 

противодействие на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни 

устройства (5.1, 7.5, 7.6 и 17.1). 

5. Формулирани са проблемите в 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 
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20.3). 

6. Систематизирана и доразвита е теорията по използване на 

формирования от БА в операциите в отговор на кризи от невоенен характер и 

са предложени структури и органи за планиране и изпълнение на задачите 

(7.7, 17.1 и 20.3). 

 

4.2. Научно-приложни приноси, които са резултат от изследванията в 

предложените за рецензия трудове могат да бъдат обобщени като: 

1. Определени са изискванията към разработването на софтуер и 

документи свързани с планирането, поставянето на задачи и управлението на 

инженерни формирования в боя и операциите (3.1, 4.1, 5.1 и 7.1). 

2. Разработен е научно обоснован структурен модел на организация на 

инженерното осигуряване на военните обекти (5.1). 

3. Разработена е методика за оценка на ефективността на инженерното 

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

ефективността на фортификационно оборудване и на инженерни 

заграждения. 

4. Създадена е методика за определяне на пространствените 

характеристики на зоните и сегментите във военен обект, за привеждане на 

видовете боеприпаси към разчетен боеприпас, както и за привеждане на 

видовете инженерни съоръжения към разчетно инженерно съоръжение (5.1). 

5. Разработени са и са предложени нови техники и процедури за 

използване на инженерните формирования в Българската армия за 

противодействие на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни 

устройства (5.1, 7.5, 7.6 и 17.1). 

6. Анализирани са и са предложени структури и органи за планиране на 

задачите на формированията от Българската армия при извънредни ситуации, 

както и връзките и взаимодействията в тях (7.7 и 20.3). 
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7. Предложени са нови направления за обучение и подготовка за 

реакция при бедствия и аварии на управленския състав на министерствата, 

ведомствата и на командирите на формированията от Българската армия 

(16.1 и 16.2). 

8. Предложени са нови подходи и решения за повишаване на 

сигурността на обекти от националната критична инфраструктура и за 

използване на информационните технологии при обучението и при работата 

на органите за командване и управление в извънредни ситуации (16.1, 16.2. и 

17.1). 

 

5. Становище относно наличието или липса на плагиатство. 

Представените трудове са дело на полковник доцент доктор Георги 

Петров Георгиев. Цитиранията са извършени коректно. Към датата на 

изготвяне на становището не ми е известно да са постъпили сигнали за 

нерегламентирано използване на други научни разработки, които да са 

легитимни по реда на действащото законодателство. 

 

6. Критични бележки за представените трудове. 

Представените от кандидата материали за участие в конкурса не дават 

основания за формулиране на критични бележки, а по-скоро за препоръки.  

От представените за рецензиране публикации няма материали 

публикувани в научни издания, реферирани в световноизвестни бази данни с 

научна информация, затова считам за целесъобразно полк. Георгиев да 

насочи усилията си в тази посока. Препоръката не намалява значимостта на 

представените от кандидата трудове.  

 

7. Заключение. 

Документацията и научната продукция предоставени от кандидата в 

конкурса отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния 
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състав в Република България, Правилника за прилагане Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и регламентираните в тях 

минимални национални изисквания за заемане на академична длъжност 

„Професор“.  

 

8. Оценка на кандидата. 

Оценката ми за научните трудове на полковник доцент доктор Георги 

Петров Георгиев, единствен участник в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „Професор” за военнослужещ 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“ е „положителна”. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 

кандидата, полковник доцент доктор Георги Петров Георгиев и да предложи 

на факултетния съвет 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“, в катедра “Мениджмънт на 

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

академия „Г. С. Раковски“. 

 

05.01.2023 г.    Изготвил становището: 

гр. София      полк. доц. д-р                Димитър Недевски 
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NATIONAL DEFENCE COLLEGE “G. S. RAKOVSKI” 

 

 

STANDPOINT 

 

by Colonel Dimitar Ganchev Nedevski, PhD,  

Associate Professor in the “Emergency Management” Department  

of the Rakovski National Defence College,  

field of higher education 9. “Security and Defence”,  

professional field 9.2 “Military Affairs”,  

in the doctoral program – “Organization and Management of the Armed Forces”  

 

of the scientific papers presented in the competition for the academic position 

“Professor” for a serviceman in the “Emergency Management” department of 

the “Command and Staff” faculty at the Rakovski National Defence College, in 

the field of higher education 9. “Security and Defence”, professional field 9.2 

“Military Affairs”, announced by order No ОХ - 873/14.09.2022 of the Minister 

of Defence and published in the State Gazette, issue 79/04.10.2022, 

 

of the candidate Colonel Associate Professor Georgi Petrov GEORGIEV, PhD. 

 

1. General characteristics of the candidate's scientific-research, 

scientific-applied and pedagogical activities.  

The only candidate for the competition, Colonel Associate Professor 

Georgi Petrov Georgiev, PhD, acquired a master's degree in “Transport 

construction” at the Vasil Levski National Military University, city of V. 

Tarnovo. 
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In 2003, he acquired an educational and qualification master's degree in 

“Military Affairs”, specialty, “Organization and management of operational and 

tactical formations of the Land Forces”. 

Colonel Associate Professor Georgi Petrov Georgiev, PhD, acquired 

educational and scientific degree “PhD” in 2007, after defending a dissertation 

on the topic: “Assessment of the effectiveness of engineering equipment in 

peacekeeping operations” in the field of higher education 9. “Security and 

Defence”, professional field 9.2. “Military Affairs”, doctoral program 

“Organization and Management of the Armed Forces”. 

In 2013, after winning a competition, he was appointed as an associate 

professor in the “Emergency Management” department. 

The candidate goes through a number of courses to improve his 

qualifications. He performs teaching activities as an associate professor at the 

Rakovski National Defence College and his participation in a number of 

scientific forums and research projects is an indicator of his scientific interests 

and activity. 

 

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

Auditory employment and the candidate's active participation in the 

educational process clearly prove that his pedagogical training is at a high level. 

His aspiration to increase pedagogical qualification, theoretical and practical 

training is visible through participation in scientific forums and research projects 

(one international and two national scientific projects), curriculum development, 

the preparation and conduct of lecture courses, as well as in collectives for 

development of strategic and doctrinal documents in the field of security and 

defence. He is the scientific supervisor of three PhD students and a large number 

of graduates. 
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3. Main scientific results and contributions. 

In order to participate in the competition, Colonel Associate Professor 

Georgi Petrov Georgiev, PhD, submitted for review a total of 10 publications (2 

monographs, 1 book based on a protected dissertation for the educational and 

scientific degree “PhD”, 2 articles and 5 reports). All of the scientific works 

were published after the acquisition of the educational and scientific degree 

“PhD” and after the completion of the procedure for “associate professor” at the 

Rakovski National Defence College. Eight of them are independent works, and 

in one of the two reports written in co-authorship, the candidate for the 

competition is the first author. 

The publications presented are research and interpretation of current 

theoretical and applied problems in the field of planning and management of 

engineering staffs and formations in the Bulgarian Army, the development of 

national capabilities for engineering support of the battle and operations, as well 

as in operations to protect the population and the national economy in the event 

of disasters, accidents and catastrophes. 

From the submitted references and from the review of the candidate's 

scientific output, it is clear that he meets the minimum national requirements for 

occupying the academic position “Professor” determined by the Regulations for 

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

Republic of Bulgaria, such as the total number of points on the indicators is 811. 

The contributions of the candidate's scientific researches in the 

competition contribute to complement and further developing the theory of the 

engineering support of combat and operations in the Bulgarian Army. In 

connection with the organization of the use and management of the engineering 

formations in the Bulgarian Army, researches were carried out. Directions for 

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

and improvised explosive devices (IED) have been proposed, and the existing 

theory on the participation of formations from the Bulgarian Army in operations 
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to protect the population and the national economy in the event of disasters, 

accidents and catastrophes has been further developed. 

 

The scientific works submitted for review can be systematized in several 

thematic directions: 

 

1) “Engineering support of combat and operations” 

References to this field are works with serial No. 3.1, 4.1, 5.1 and 7.1. 

Questions on the problems and trends of the engineering support of combat and 

the operation in accordance with the new organizational and staff structures of 

the engineering formations in the Bulgarian Army and the newly adopted NATO 

standardization documents were studied. 

The monograph “Engineering provision of anti-landing defence” occupies 

a central place in this group of works. The research in the monographic work 

complements and expands the knowledge related to the essence, organization 

and measures carried out for the engineering provision of the anti-landing 

defence. The rest of the works also enrich and supplement the theory by 

examining the directions for increasing the formations' capabilities for 

engineering support of the offensive combat of a mechanized brigade with a 

water barrier forcing and for engineering equipment in peacekeeping operations. 

 

2) “Use and management of engineering bodies and formations in the 

Bulgarian Army for countermeasures against unexploded ordnance and 

improvised explosive devices” 

Scientific works numbered 5.1, 7.5, 7.6 and 17.1 from the list of the 

candidate's scientific production fall into this thematic area. They examine the 

issues related to the development of capabilities for the use of the formations of 

the Bulgarian Army for reconnaissance and destruction of unexploded ordnance 

and IEDs, as well as the normative basis for the formation of engineering EOD-
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bodies. The problems of the tactical use of these formations are studied and 

directions for increasing their efficiency and the command and control system 

are proposed. Guidelines for improving the doctrinal basis regulating the future 

use of these formations are outlined. 

 

3) “The protection of the population and the national economy in the 

event of disasters, accidents and catastrophes” 

This includes works with serial numbers 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 16.1 and 16.2. 

In a series of reports, the different disasters, the new ways of using the forces 

and means of the Unified Rescue System and their interaction with formations 

from the Bulgarian Army were studied. The contemporary problems of 

management in emergency situations are analyzed and the technologies and 

tools to support the management process and the role of leaders in it are 

explained in detail. On this basis, prospects for the development of the national 

system of civil security in institutional and organizational aspect are presented. 

 

4) “Non-military crisis response operations” 

The works with serial numbers 7.7 and 17.1 are included here. The 

questions related to the probability of impact on the critical infrastructure and 

the mechanisms of counteracting this impact at different levels have been 

studied and answered. In a project in which the candidate took part, the 

possibilities for increasing the security of objects of the national critical 

infrastructure (Kozloduy NPP, Chiren Underground Gas Storage and Sofia 

Airport) were revealed and scenarios for their protection were indicated. 

 

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

practice. 

The main contributions of the candidate can be defined as the enrichment 

and further development of existing knowledge about the engineering provision 
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of combat and operations and the protection of the population and critical 

infrastructure in disasters, accidents and catastrophes, proving new facts and 

statements and applying the results in practice. They can be summarized as 

follows: 

 

4.1. Scientific contributions related to the enrichment of existing 

knowledge: 

1. The theory of the use of engineering formations in combat and 

operations has been systematized and further developed, with the main points on 

the use and implementation of the tasks of the engineering provision of the anti-

landing defence on the sea coast, for the engineering provision of the offensive 

combat of a mechanized brigade with the forcing of water barrier and on the 

engineering equipment in peacekeeping operations. (3.1, 4.1 and 5.1) 

2. The existing knowledge on planning and management of engineer 

formations in combat and operations has been further developed, and structures 

and bodies have been proposed for planning and execution of engineering 

support tasks. (3.1, 4.1 and 5.1) 

3. New theoretical trends have been formulated to increase the 

interoperability and capabilities of engineering bodies and formations in the 

Bulgarian Army to counter unexploded ordnance and improvised explosive 

devices during their participation in multinational operations. (5.1, 7.5 and 7.6) 

4. Basic concepts existing in the doctrinal base related to the planning and 

execution of tactical operations by the engineering bodies and formations in the 

Bulgarian Army for countering unexploded ordnance and improvised explosive 

devices have been systematized and further developed. (5.1, 7.5, 7.6 and 17.1) 

5. The problems in the organization of the work, the order of planning and 

assignment of tasks of the forces and means of the unified rescue system and the 

forces of the ministries and agencies are formulated. (7.2, 7.7 and 20.3) 
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6. 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, and structures and bodies have been proposed for planning and 

execution of tasks. (7.7, 17.1 and 20.3) 

 

4.2. Scientific-applied contributions that are the result of the research in 

the works proposed for review can be summarized as: 

1. The requirements for the development of software and documents 

related to the planning, tasking and management of engineer formations in the 

battle and operations are defined (3.1, 4.1, 5.1 and 7.1). 

2. A scientifically based structural model of the organization of the 

engineering provision of military facilities is developed (5.1). 

3. A methodology for evaluating the effectiveness of the engineering 

equipment of military facilities in OPM and a system of algorithms for 

evaluating the effectiveness of fortification equipment and engineering 

enclosures has been developed. 

4. A methodology has been created to determine the spatial characteristics 

of the zones and segments in a military object, to bring the types of ammunition 

to the estimated ammunition, as well as to bring the types of engineering 

facilities to the estimated engineering facility (5.1). 

5. New techniques and procedures have been developed and proposed for 

the use of engineering formations in the Bulgarian Army to counter unexploded 

ordnance and improvised explosive devices (5.1, 7.5, 7.6 and 17.1). 

6. Structures and bodies have been analyzed and proposed for planning 

the tasks of the formations of the Bulgarian Army in emergency situations, as 

well as the connections and interactions therein (7.7 and 20.3). 

7. New fields for training and preparation for response to disasters and 

accidents of the management staff of the ministries, departments and the 
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commanders of the formations of the Bulgarian Army have been proposed (16.1 

and 16.2). 

8. New approaches and solutions have been proposed to increase the 

security of objects of the national critical infrastructure and to use information 

technologies in the training and in the work of the command and control bodies 

in emergency situations (16.1, 16.2. and 17.1). 

 

5. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

The publications presented were written by Colonel Associate Proffesor 

Georgi Petrov Georgiev, PhD. The citations are done correctly. As of the date of 

preparation of the opinion, I am not aware of any signals of unregulated use of 

other scientific developments that are legitimate under the current legislation. 

 

6. Critical notes on the presented works. 

The materials submitted by the candidate for participation in the 

competition do not give grounds for formulating critical remarks, but rather for 

recommendations. 

Of the publications submitted for review, there are no materials published 

in scientific publications, referenced in world-famous databases with scientific 

information, therefore I consider it expedient for Colonel Associate Proffesor 

Georgi Petrov Georgiev, PhD to focus his efforts in this direction. 

 

7. Conclusion. 

The documentation and the published scientific production provided by the 

candidate in the competition meet the requirements of the Law on the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations 

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

the Republic of Bulgaria and the minimum national requirements for occupying 

the academic position "Professor" regulated therein. 
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8. Evaluation of the candidate. 

My assessment of the scientific works of Colonel Associate Proffesor 

Georgi Petrov Georgiev, PhD, the only participant in the competition for the 

academic position of Professor for servicemen, for the needs of the “Emergency 

Management” Department of the “Command and Staff” Faculty at the Rakovski 

National Defence College, in the field of higher education 9. “Security and 

defence”, professional field 9.2 “Military affairs” is “positive”.  

I propose to the respected Scientific Jury for the competition to rank the 

candidate, Colonel Associate Proffesor Georgi Petrov Georgiev, PhD and to 

propose to the Faculty Council of the “Command and Staff” Faculty of the 

Rakovski National Defence College, to elect him to occupy the academic 

position of “Professor” in the field of higher education 9. “Security and 

Defence”, professional field 9.2 “Military affairs”, in the “Emergency 

Management” Department of the “Command and Staff” Faculty in the Rakovski 

National Defence College. 

 

 

 

05.01.2023       Member of the jury: 

Sofia                            Col. Assoc. Prof. PhD                    Dimitar Nedevski 

 


