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

 

София,  
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1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

В обявения конкурс за придобиване на научното звание „професор“ 

кандидатът полковник доцент доктор Георги Георгиев представя за рецензиране 

десет публикации, от които две монографии в обем от 169 и 113 страници, една 

книга на базата на защитен дисертационен труд от 250 страници, две статии в 

обем от 29 страници и пет доклада в обем от 46 страници. 

Приемам за рецензиране и десетте заявени от автора научни труда. 

От представените 10 заглавия – 8 са разработени самостоятелно, а 2 в 

съавторство, за което има представени разделителни протоколи. 

Чрез представените научни трудове авторът обогатява военната наука в 

частта за инженерното осигуряване в операциите, инженерното оборудване и 

маскировка. С тях формулира и решава значителен брой теоретични и 

практически проблеми. 

Полковник доцент доктор Георги Георгиев взема участие в един 

международен и два национални научни и образователни проекта на 

Европейската комисия и по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз. 

В международния научен проект са изследвани възможностите и се 

предлагат решения за повишаване на сигурността на обекти от националната 

критична инфраструктура - АЕЦ „Козлодуй”, Подземно газохранилище и 

компресорна станция „Чирен” и летище „София”. 

Чрез националните научни и образователни проекти се разширява достъпът 

до знания в областта на националната сигурност и отбраната чрез предоставянето 

на образователни услуги по електронен път. Резултатите са използвани за 

разработване на платформа за дистанционно обучение. 

Освен това получените резултати от тях са използвани за разработване и 

актуализиране на образователни програми в сферата на сигурността, в 

съответствие със специфичните потребности на пазара на труда и на бизнеса. 

Авторът участва в разработването на седем университетски учебника, два, 



от които са авторски, а останалите 5 са в съавторство и две учебни пособия. 

Също така взема активно участие в разработването на ръководни документи 

за Българската армия. 

Представените материали са включени в учебните програми на катедра 

„Мениджмънт на извънредните ситуации” и се използват в обучението на широк 

кръг обучаеми във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Впечатляващата научна продукция е доказателство за образцовата научна, 

изследователска и педагогическа подготовка на полк. доц. д-р Георги Георгиев. 

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Няма получен неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на 

плагиатство в представените публикации. Убедено мога да заявя, че те 

категорично са лично дело на кандидата. 

 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Представените монографии, учебници и учебни пособия са разработени на 

високо научно и методическо ниво. Те покриват пълния спектър от мисиите на 

Въоръжените сили, с участието на инженерните формирования - отбрана; 

подкрепа на международния мир и сигурност; принос към националната 

сигурност в мирно време. Включени са в учебните програми и се използват в 

обучението на широк кръг обучаеми във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Полковник доцент доктор Георгиев е утвърден учен и опитен педагог с над 

петнадесет години активен преподавателски опит като лектор, ръководител на 

упражнения, семинари, учения и тренировки в Академията. 

Ръководил е над четиридесет дипломанта и трима докторанта. 

Убедено мога да заявя – кандидатът по обявения конкурс има 

професионални, изследователски, педагогически и лични качества да заеме 

академичната длъжност „професор“. 

 

 



4. Основни научни резултати и приноси. 

Научните и научно-приложни приноси на кандидата оценявам като 

значителни и оригинални. Те са резултат от решаване на теоретични и практико-

приложни проблеми в три направления: 

4.1. Научни приноси към фундамента на съвременната военна наука: 

4.1.1. Разкрити са значими проблеми, свързани с отразяване на настъпление 

откъм море, осъществявано от съвместни сили на противника; 

4.1.2 Доказана е зависимостта между увеличаването на темпа за 

настъпление в боя и всестранното и пълно инженерно осигуряване, провеждано с 

общите усилия на всички родове и специални войски; 

4.1.3 Разкрито е противоречие между новите принципи за устройване на 

инженерно оборудване в съвременните операции и тактиката за използване на 

инженерните средства и боеприпаси в операциите по поддържане на мира. 

4.2. Създаване на нови подходи и методи, и развитие и приложение на 

съществуващи такива за решаване на проблеми във военната област на 

Националната сигурност. 

4.2.1 Научнообосновани са подходи за създаване на адекватни инженерни 

формирования за изпълнение на задачите по инженерно осигуряване на 

противодесантната отбрана; 

4.2.2 Очертани са рамки за създаване и развитие на национална способност 

за инженерно осигуряване на настъпателен бой и изграждане на инженерно 

оборудване в операции по поддържане на мира чрез създаване на система за 

управление и изпълнение на дейностите; 

4.2.3 Предложени са подходи за осъществяване на защита на военни обекти 

чрез изграждане на инженерно оборудване в операции по поддържане на мира; 

4.2.4 Разработена е методика за оценка на ефикасността на инженерното 

оборудване на военни обекти в ОПМ; 

4.2.5 Предложени са модел на територията на военен обект и модел на 

инженерното оборудване; 

4.2.6 Създадени са типови разчетни обекти на инженерното оборудване и е 



извършена тяхната класификация по категории; 

4.2.7. Очертани са перспективи за развитие на националната система за 

гражданска сигурност в институционален и организационен план; 

4.2.8 Разработен е модел на средата за сигурност, функционално разделен на 

три слоя – (А) физикогеографски, (Б) инфраструктурен и (В) ситуационен. с 

помощта на който се анализират постъпващите данни за обстановката. 

4.3. Научно-приложни приноси. 

4.3.1 Изяснено е прилагането на съвременни комуникационни и 

информационни технологии за създаване на единна, защитена и сигурна система 

за оперативна подготовка на инженерните специалисти при планиране и 

управление на формирования от БА в операции различни от война; 

4.3.2 Изследвани са организацията на използването, средствата, способите, 

планирането и управлението на инженерните формирования в Българската армия 

за развитие на национални способности за противодействие на невзривени бойни 

припаси и импровизирани взривни устройства; 

4.3.3 Изработени са методически указания, методики, модели, работни 

инструкции за стандартизиране на формите и методите на работа в общините за 

защита при бедствия; 

4.3.4 Очертани са спектърът от терористични въздействия върху ключови 

инфраструктурни обекти, както и механизмите за противодействие на всички 

нива от заинтересованите страни. 

 

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

Посочените приноси са оригинални и значими за теорията в областта на 

военното дело. Те представят теоретични обобщения и решения, важни за 

въоръжените сили и за образователната система. По същество това са решения на 

научни и приложни проблеми, които са на нивото на най-добрите съвременни 

постижения. По мое мнение представляват съществен научен принос. 

Могат да бъдат използвани от държавното управление, формированията на 

Българската армия и в учебния процес на Академията и други военни учебни 



заведения. 

 

6.  Критични бележки за представените трудове. 

Представените публикации са структурирани, прецизно разработени, с 

голяма аналитичност, в съответствие с научната терминология. Приносите 

постигнати в тях са значителни, поради което нямам критични бележки, които да 

променят тяхната ценност.  

Ще си позволя да препоръчам за в бъдеще авторът да популяризира 

резултатите от богатата си научна и преподавателска практика на английски език. 

 

7.  Заключение. 

Считам, че кандидатът в конкурса полковник доцент доктор Георги 

Георгиев напълно отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав, Правилника за неговото приложение и нормативната уредба на ВА „Г. С. 

Раковски” за научна продукция с приноси и приложимост в учебния и 

изследователски процес за заемане на академичната длъжност „професор”. 

 

8.  Оценка на кандидата. 

Твърдо подкрепям кандидатурата на полковник доцент д-р Георги Петров 

Георгиев, участник в конкурса за заемане на академична длъжност „професор” в 

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

на Военна академия „Г. С. Раковски“, в област на висшето образование 9. 

Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по докторска 

програма „Организация и управление на въоръжените сили“ и убедено 

препоръчвам на уважаемото научно жури да предложи на Факултетния съвет на 

факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ да избере 

кандидата на академичната длъжност „професор” в катедра “ Мениджмънт на 

извънредните ситуации”. 

 

__.01.2023 г.    Изготвил становището: 

София                                                            проф. д.н.              Георги Торнев 
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Sofia 
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.  



1. General characteristics of the candidate's scientific research and 

applied and pedagogical activities. 

In the announced competition for acquiring the scientific title "Professor" the 

candidate Colonel Associate Professor Doctor Georgi Georgiev submitted for review 

ten publications, including two monographs of 169 and 113 pages, one book based on a 

defended dissertation of 250 pages, two articles of 29 pages and five reports of 46 

pages. 

I accept for peer review all ten scientific papers presented by the author. 

Of the 10 titles submitted, 8 were developed independently and 2 were co-

authored, for which separate protocols have been submitted. 

Through the presented scientific works the author enriches military science in the 

part of engineering support in operations, engineering equipment and camouflage. With 

them he formulates and solves a significant number of theoretical and practical 

problems.  

Colonel Associate Professor Doctor Georgi Georgiev has participated in one 

international and two national scientific and educational projects of the European 

Commission and the Operational Programme "Human Resources Development", co-

financed by the European Union. 

In the international scientific project, the possibilities and proposed solutions for 

increasing the security of national critical infrastructure sites - Kozloduy NPP, Chiren 

Underground Gas Storage and Compressor Station and Sofia Airport - are investigated. 

Through national science and education projects, access to knowledge in the field 

of national security and defence is expanded by providing educational services 

electronically. The results have been used to develop a distance learning platform. 

In addition, the results have been used to develop and update security education 

programmes in line with specific labour market and business needs. 

The author has participated in the development of seven university textbooks, two 

of which are authored and the remaining 5 are co-authored, and two textbooks. 

He also actively participates in the development of guiding documents for the 

Bulgarian Army. 



The presented materials are included in the curricula of the Department of 

Emergency Management and are used in the training of a wide range of students at the 

Rakovski National Defence College. 

The impressive scientific production is a proof of the exemplary scientific, 

research and pedagogical training of Colonel Associate Professor Dr. Georgi Georgiev. 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

No non-anonymous and reasoned written report of plagiarism in the submitted 

publications has been received. I can confidently state that they are clearly the personal 

work of the applicant. 

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

The presented monographs and textbooks are developed at a high scientific and 

methodological level. They cover the full spectrum of the Armed Forces missions 

involving the engineering formations - defence; support of international peace and 

security; contribution to national security in peacetime. They are included in the 

curricula and used in the training of a wide range of trainees and students at the Military 

Academy "Rakovski". 

Colonel Associate Professor Doctor Georgiev is an established scholar and 

experienced educator with over fifteen years of active teaching experience as a lecturer, 

leader of exercises, seminars, drills and exercises at the Academy. 

He has supervised over forty graduate students and three doctoral students. 

I can confidently state - the candidate in the announced competition has 

professional, research, pedagogical and personal qualities to occupy the academic 

position of "Professor". 

4. Main scientific results and contributions. 

I evaluate the scientific and applied contributions of the candidate as significant 

and original. They are the result of solving theoretical and practical-applied problems in 

three directions: 

4.1. Scientific contributions to the foundation of modern military science: 

4.1.1. Significant problems related to the repel of an offensive from the sea 

carried out by joint forces of the enemy have been revealed; 



4.1.2 The relationship between increasing the rate of advance in combat and 

comprehensive and complete engineering support conducted by the combined efforts of 

all companies and special forces has been demonstrated; 

4.1.3 A contradiction between the new principles of engineering equipment 

design in modern operations and the tactics for employing engineering equipment and 

munitions in peacekeeping operations is revealed. 

4.2. Creation of new approaches and methods, and development and application 

of existing ones to solve problems in the military field of national security: 

4.2.1 Scientifically based approaches for the creation of adequate engineering 

formations for the performance of the tasks of engineering support of air defense; 

4.2.2 Frameworks are outlined for the establishment and development of a 

national capability for offensive engineering and the construction of engineering 

equipment in peacekeeping operations through the establishment of a system for the 

management and execution of activities; 

4.2.3 Proposed approaches for implementing the protection of military objectives 

through the construction of engineering equipment in peacekeeping operations; 

4.2.4 Developed a methodology for evaluating the effectiveness of engineering 

equipment at military sites in peace support operations; 

4.2.5 A model of a military site and a model of engineering equipment are 

proposed; 

4.2.6 Model engineering equipment sites were created and their classification by 

categories was carried out; 

4.2.7. Prospects for the development of the national civil security system in 

institutional and organizational terms are outlined; 

4.2.8 A model of the security environment has been developed, functionally 

divided into three layers - (A) physico-geographical, (B) infrastructural and (C) 

situational with the help of which incoming data on the environment is analysed. 

4.3. Scientific and applied contributions: 

4.3.1 The application of modern communication and information technologies to 

create a unified, secure and safe system for operational training of engineering 



specialists in planning and management of Bulgarian army formations in operations 

different from war is clarified; 

4.3.2 The organization of the use, means, planning and management of the 

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

for countering unexploded ordnance and improvised explosive devices are studied; 

4.3.3 Methodological guidelines, methodologies, models, working instructions for 

standardization of forms and methods of work in municipalities for disaster protection 

have been developed; 

4.3.4 The spectrum of terrorist impacts on key infrastructure facilities, as well as 

the mechanisms of counteraction at all levels of stakeholders are outlined. 

5. Assessment of the significance of contributions to science and practice. 

The above contributions are original and significant for theory in the field of 

military affairs. They present theoretical generalizations and solutions important for the 

armed forces and the educational system. In essence, they are solutions to scientific and 

applied problems that are at the level of the best modern achievements. In my opinion, 

they represent a significant scientific contribution. 

They can be used by the state government, the formations of the Bulgarian Army 

and in the educational process of the Academy and other military educational 

institutions. 

6. Critical notes on the submitted works. 

The presented publications are structured, precisely developed, with great 

analytical accuracy, in accordance with scientific terminology. The contributions 

achieved in them are significant, therefore I have no critical remarks that would change 

their value. 

I will take the liberty of recommending that in the future the author promote the 

results of his extensive research and teaching practice in English. 

7. Conclusion. 

I believe that the candidate in the competition, Colonel Associate Professor Dr. 

Georgi Georgiev, fully meets the requirements of the Academic Staff Development Act, 

the Regulations for its implementation and the regulations of the G. С. Rakovski" for 



scientific production with contributions and applicability in the teaching and research 

process for holding the academic position of "Professor". 

8. Candidate assessment. 

I strongly support the candidacy of Colonel Associate Professor Dr. Georgi 

Petrov Georgiev, participant in the competition for the academic position of "Professor" 

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

Rakovski National Defence College, in the 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" and I confidently recommend to the esteemed 

scientific jury to propose to the Faculty Council of the "Command and Staff" Faculty of 

the Rakovski National Defence College to elect the candidate to the academic position 

of "Professor" in the Department of "Emergency Management". 

 

__.01.2023                                 Prepared the opinion: 

 Prof. Georgi Tornev 
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