
1/7 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
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1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Научно изследователската и преподавателската дейност на кандидата 

полковник доцент доктор Георги Петров Георгиев е насочена в областта на 

инженерното осигуряване на боя и операцията, противодействието на невзривени 

бойни припаси и импровизирани взривни устройства, защитата на населението и 

критичната инфраструктура при бедствия, аварии и катастрофи и на 

провеждането и участието на операции в отговор на кризи от невоенен характер. 

Полк. доц. д-р Георгиев придобива ОНС „доктор” 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”. През 2013 

г. след спечелен конкурс е назначен за доцент в катедра „Мениджмънт на 

извънредните ситуации”. 

Като преподавател, полк. доц. д-р Георгиев е концентрирал своите усилия, 

научноизследователска и педагогическа дейност в областта на: съвременните 

проблеми и тенденции в развитието на теорията на ИО на боя и операцията; 

създаването и развитието на национални способности за използване на 

формирования от БА за разузнаване и унищожаване на НБП и ИВУ; повишаване 

на ефективността в дейностите, усъвършенстване на командването, управлението 

и взаимодействието между силите и средствата на ЕСС, министерствата и 

ведомствата за защита на населението и критичната инфраструктура при БАК. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Към датата на изготвяне на становището, не ми е известно да са постъпили 

сигнали относно публикациите на кандидата за плагиатство. Нямам данни 

представените научни трудове или части от тях да са плагиатствани. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Полк. доц. д-р Георги Георгиев завършва магистърска специалност 

„Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от 

Сухопътните войски” през 2003 г., през 2007 г. защитава и получава ОНС 
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“доктор” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените 

сили“, а от 2013 г. е назначен за доцент в катедра „Мениджмънт на извънредните 

ситуации”, където активно се включва в дейността на катедрата и на факултет 

„Командно-щабен”, като организира и провежда методическа и практическа 

подготовка по учебните дисциплини, по които преподава и взема активно участие 

в един международен и два национални научни проекта. Полк. доц. д-р Георгиев 

многократно взема активно участие в колективи за разработване на стратегически 

и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. 

Единствения кандидат в конкурса за „Професор”, полковник доцент доктор 

Георги Петров Георгиев е представил научна продукция в професионално 

направление 9.2. „Военно дело”, която е в съответствие с изискванията на 

обявения конкурс и материалите са лично дело на кандидата. Общият обем на 

материалите, за които давам своето становище е 611 страници, като трудовете са: 

- Хабилитационен труд – публикувана монография в съответната научна 

област – 1 бр. – 176 стр.; 

- Публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд – 1 бр. - 113 стр.; 

- Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор” – 1 бр. - 250 стр.; 

- Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране – 7 бр. – 72 стр. 

Представените от кандидата в конкурса полк. доц. д-р Георги Георгиев 

публикации, отговарят изцяло на законовите изисквания. Всички предложени за 

участие в конкурса научни трудове се включват в областта на висшето 

образование и в професионалното направление на обявения конкурс. 

4. Основни научни резултати и приноси. 

В представените за участие в конкурса научни трудове има научни и 

научно-приложни приноси, които могат да се отнесат към обогатяване и 

доразвиване на теорията в професионалното направление „Военно дело”. 

Приемам следните научни и научно-приложни приноси: 

За научни приноси приемам: 
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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. Въведен е системният анализ и са доразвити съществуващите знания за 

планирането и управлението 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. Систематизирани са общите изисквания към разработването на софтуер и 

документи по планирането и управлението на инженерните формирования в боя и 

операциите. (3.1, 4.1, 5.1 и 7.1) 

4. Формулирани са нови теоретични направления за повишаване на 

оперативната съвместимост и способностите на инженерните органи и 

формирования в Българската армия за противодействие на НБП и ИВУ при 

участието им в операции в многонационален формат. (5.1, 7.5 и 7.6) 

5. Систематизирани и доразвити са съществуващите в доктриналната база 

основни понятия, свързани с планирането и изпълнението на тактически операции 

от инженерните органи и формирования в Българската армия за противодействие 

на НБП и ИВУ. (5.1, 7.5, 7.6 и 17.1) 

6. Систематизирани са и са формулирани проблемните въпроси към 

организацията на работата, реда за планиране и поставяне на задачи на силите и 

средствата на ЕСС и силите на министерствата и ведомствата. (7.2, 7.7 и 20.3) 

7. 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) 

8. Систематизирани и доразвити са съществуващите основни понятия, 

тактики, техники и процедури за използване на формирования в операциите в 

отговор на кризи от невоенен характер. (7.7 и 17.1) 

9. Предложени са различни от досега прилаганите възможности за 
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прилагане на информационните технологии при обучението и при използването 

на органите за командване и управление на формированията от Българската армия 

при участието им в бойни и небойни операции. (17.1) 

За научно-приложни приноси приемам: 

1. Изследван и доразвит е процесът за повишаване на способностите на 

инженерните формирования от Българската армия за гарантиране на 

изпълнението на задачите в бойни действия и операции. (3.1, 4.1 и 5.1) 

2. Разработен е научно обоснован структурен модел на инженерната 

организация на защитата на военните обекти. (3.1, 4.1 и 5.1) 

3. Разработена е методика за оценка на ефективността на инженерното 

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

оценка на ефективността на фортификационно оборудване и на инженерни 

заграждения. Дефинирани са критериите за оценка на ефективността на 

инженерното оборудване за защита на военните обекти с ФС, инженерни 

заграждения и пътища от въздействията на противника в ОПМ. (5.1) 

4. Предложена е методика и са разработени методи за определяне на 

пространствените характеристики на зоните и сегментите във военен обект, за 

привеждане на видовете боеприпаси към разчетен боеприпас и за привеждане на 

видовете инженерни съоръжения към разчетно инженерно съоръжение. (5.1) 

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

използване на инженерните органи и формирования в Българската армия за 

противодействие на НБП и ИВУ. (5.1, 7.5, 7.6 и 17.1) 

6. Предложени са нови подходи, тактики, техники и процедури и ново 

разбиране на основните концепции за планиране и участие на формирования от 

Българската армия в операциите в отговор бедствия. (7.2, 7.3, 7.4 и 7.7) 

7. Предложени са нови направления за обучение и подготовка на 

министерства и ведомства и на командирите от Българската армия. (16.1 и 16.2) 

8. Предложени са различни от досега прилаганите възможности за 

прилагане на информационните технологии при обучението и при използването 

на органите за командване и управление при участието им в операции в отговор 

на бедствия и са разработени нови магистърски специалности и специализации и 
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курсове за обучение. (16.1 и 16.2) 

9. Предложени са нови подходи, оригинални идеи и решения за повишаване 

на сигурността на обекти от националната критична инфраструктура - АЕЦ 

„Козлодуй”, Подземно газохранилище „Чирен” и летище „София”. (17.1) 

Посочените научни резултати и приноси са лично дело на автора, което е 

успешно защитено чрез заявените от него постигнати резултати. 

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

От приложените материали и документи за конкурса мога да заключа, че 

приносите за науката и практиката от извършените научни изследвания, от 

кандидата в конкурса, способстват за допълване и доразвиване на теорията за 

инженерното осигуряване на боя и операцията; противодействието на невзривени 

бойни припаси и импровизирани взривни устройства; защитата на населението и 

критичната инфраструктура при бедствия, аварии и катастрофи; и на 

провеждането и участието в операции в отговор на кризи от невоенен характер, и 

същите отговарят на изискванията за заемане на академичната длъжност 

„Професор”. 

Кандидатът е цитиран в: монографии – 3 пъти; книга – 1 път; нереферирани 

списания с научно рецензиране – 13 пъти. 

6. Критични бележки за представените трудове. 

По представените материали от кандидата за участие в конкурса нямам 

критични бележки. Видно е, че авторът представя изследваните обекти и 

предмети задълбочено и всеобхватно, както и факта, че представената научна 

продукция е коректно редактирана. 

Считам за удачно да предложа на кандидата да разшири публикациите си в 

жанрово отношение и да се стреми да популяризира дейността си чрез 

публикуване в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация (SCOPUS и WEB OF SCIENCE). 

Посочените критични бележки не намаляват достойнствата на трудовете на 

кандидата и стойността на получените научни и научно-приложни резултати, а 

бележките имат препоръчителен характер. Те само могат да бъдат полезни при 

по-нататъшната научна дейност на доцент доктор Георги Георгиев. 
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7. Заключение. 

Предоставената от кандидата в конкурса документация и публикуваната 

научна продукция отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния 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”. 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”. 

8. Оценка на кандидатите. 

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“. 

 

 

 

__.__.2023 г.    Изготвил становището: 

гр. София                                  проф д-р                    Никифор Стефанов 
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"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 Defense", professional direction 9.2 "Military 

Affairs", in the doctoral program - "Organization and Management of the Armed 

Forces", for teaching the subjects "Engineering support of operations of Ground troops", 

"Engineering support of combat and operations", "Engineering support of operations", 

"Organization of the use and management of EOD bodies in the Bulgarian army", 

"Engineering equipment and camouflage", announced by order of the Minister of 
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1. General characteristics of the candidate's scientific-research, scientific-

applied and pedagogical activities.  

The scientific research and teaching activity of the candidate colonel associate 

professor Georgi Petrov Georgiev PhD, is directed in the field of engineering support of 

battle and operations, the counteraction of unexploded ordnance and improvised 

explosive devices, the protection of the population and critical infrastructure in case of 

disasters, accidents and catastrophes and the implementation and participation in non-

military crisis response operations. Col. Assoc. Prof. Georgiev PhD, obtained the 

educational and scientific degree "doctor" 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 

direction 9.2. "Military Affairs", in the 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. 

As a teacher, Col. Assoc. Prof. Georgiev PhD, has concentrated his efforts, 

research and pedagogical activity in the field of: modern problems and trends in the 

development of the theory of engineering support of combat and operations; the creation 

and development of national capabilities for the use of Bulgarian army formations for 

reconnaissance and destruction of unexploded ordnance and improvised explosive 

devices; increasing the effectiveness of the activities, improving the command, 

management and interaction between the forces and resources of the unified rescue 

system, ministries and departments for the protection of the population and the critical 

infrastructure in case of disasters, accidents and catastrophes. 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

As of the date of drafting the opinion, I am not aware of any reports of 

anonymous or non-anonymous character for plagiarism regarding the applicant's 

publications. I have no information that the presented scientific works or parts of them 

have been plagiarized. 

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

Col. Assoc. Prof. Georgi Georgiev PhD, graduated with a master's degree in 

"Organization and management of the operational-tactical formations of the Land 
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Forces" in 2003. In 2007 he defended a dissertation and received a PhD degree in the 

scientific specialty "Organization and management of the armed forces", and since 2013 

he has been appointed as an associate professor in the "Emergency Management" 

department, where he is actively involved in the activities of the department and the 

"Command and Staff" faculty, organizing and conducting methodological and practical 

training in the academic disciplines in which teaches. He‘s actively participated in one 

international and two national scientific projects. Col. Assoc. Prof. Georgiev, PhD, has 

repeatedly taken active participation in teams for the development of strategic and 

doctrinal documents in the field of security and defense. 

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

Professor Georgi Petrov Georgiev, PhD, presented his scientific production in 

professional direction 9.2. "Military Affairs", which is in accordance with the 

requirements of the announced competition. The materials are the personal work of the 

candidate. The total volume of the materials for which I am giving my opinion is 611 

pages, and the works are: 

- Habilitation thesis - published monograph in the relevant scientific field - 1 pc. 

– 176 pages; 

- Published monograph, which is not presented as the main habilitation thesis - 1 

pc. - 113 pages; 

- Published book based on a defended dissertation work for awarding the 

educational and scientific degree "doctor" - 1 pc. - 250 pages; 

- Articles and reports published in non-refereed peer-reviewed journals - 7 pc. – 

72 pages. 

The publications presented by the candidate in the competition Col. Associate 

Professor Georgi Georgiev, PhD, fully meet the legal requirements. All scientific works 

proposed for participation in the competition are included in the field of higher 

education and in the professional direction of the announced competition. 

4. Main scientific results and contributions. 

In the scientific works submitted for participation in the competition, there are 

scientific and scientific-applied contributions that can be attributed to the enrichment 

and further development of the theory in the professional field of "Military Affairs". 
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I accept the following scientific and scientific-applied contributions: 

For scientific contributions I accept: 

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 fulfilment 

of the tasks of engineering support of the anti-landing defence of the sea coast, for the 

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

of water barrier and engineering equipment in peacekeeping operations. (3.1, 4.1, and 

5.1) 

2. The system analysis was introduced and the existing knowledge about the 

planning and management of the engineer formations in battle and operations was 

further developed and structures and bodies were proposed for planning and execution 

of the tasks of the engineering provision. (3.1, 4.1 and 5.1) 

3. The general requirements for the development of software and documents for 

the planning and management of engineering formations in battle and operations have 

been systematized. (3.1, 4.1, 5.1 and 7.1) 

4. New theoretical directions have been formulated to increase the 

interoperability and the capabilities of the engineering bodies and formations in the 

Bulgarian Army to counter the UXO and IED during their participation in operations in 

a multinational format. (5.1, 7.5 and 7.6) 

5. The basic concepts existing in the doctrinal base, related to the planning and 

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

Bulgarian Army for countering the UXO and IED have been systematized and further 

developed. (5.1, 7.5, 7.6 and 17.1) 

6. The problematic issues related to the organization of work, the order of 

planning and assignment of the forces and means of the URS and the forces of the 

ministries and departments have been systematized and formulated. (7.2, 7.7 and 20.3) 

7. The theory of using Bulgarian army formations 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) 
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8. The existing basic concepts, tactics, techniques and procedures for using 

formations in operations in response to crises of a non-military nature have been 

systematized and further developed. (7.7, and 17.1) 

9. Various options have been proposed for the application of information 

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

formations of the Bulgarian Army during their participation in combat and non-combat 

operations. (17.1) 

For scientific and applied contributions I accept: 

1. The process for increasing the capabilities of the engineering formations of the 

Bulgarian Army to guarantee the performance of tasks in combat actions and operations 

has been researched and further developed. (3.1, 4.1 and 5.1) 

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

defense of military facilities has been developed. (3.1, 4.1 and 5.1) 

3. A methodology has been developed for evaluating the effectiveness of 

engineering equipment at military sites in peace support operations and an original 

system of algorithms for evaluating the effectiveness of fortification equipment and 

engineering enclosures. The criteria for evaluating the effectiveness of engineering 

equipment for the protection of military objects with FS, engineering enclosures and 

roads from enemy attacks in peace support operations are defined. (5.1) 

4. A methodology was proposed and methods were developed for determining the 

spatial characteristics of zones and segments in a military object, for bringing the types 

of ammunition to a calculated ammunition and to bring the types of engineering 

facilities to a calculated engineering facility. (5.1) 

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

the use of the engineering bodies and formations in the Bulgarian Army to counteract 

UXO and IED. (5.1, 7.5, 7.6 and 17.1) 

6. New approaches, tactics, techniques and procedures and a new understanding 

of the basic concepts of planning and participation of formations from the Bulgarian 

Army in disaster response operations are proposed. (7.2, 7.3, 7.4 and 7.7) 

7. New directions for training of ministries and departments and of the 

commanders of the Bulgarian Army have been proposed. (16.1 and 16.2) 
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8. Alternatives to the application of information technology in the training and 

use of command and control authorities in their participation in disaster response 

operations have been proposed, and new master's majors and specializations and 

training courses have been developed. (16.1 and 16.2) 

9. New approaches, original ideas and solutions have been proposed to increase 

the security of objects of the national critical infrastructure - Kozloduy NPP, Chiren 

Underground Gas Storage and Sofia Airport. (17.1) 

The indicated scientific results and contributions are the personal work of the 

author, which has been successfully defended through the results claimed by him. 

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

From the attached materials and documents for the competition, I can conclude 

that the contributions to science and practice from the scientific research carried out by 

the candidate in the competition contribute to supplementing and further developing the 

theory of engineering support of operations; countering unexploded ordnance and 

improvised explosive devices; the protection of the population and critical infrastructure 

in case of disasters, accidents and catastrophes; and the conduct and participation in 

operations in response to crises of a non-military nature, and the same meet the 

requirements for occupying the academic position "Professor". The candidate is cited in: 

monographs – 3 times; book – 1 time; non-refereed peer-reviewed journals – 13 times. 

6. Critical notes on the presented works. 

I have no critical comments on the materials presented by the candidate for 

participation in the competition. It is evident that the author presents the researched 

objects and subjects thoroughly and comprehensively, as well as the fact that the 

presented scientific production is correctly edited. I consider it appropriate to offer the 

candidate to expand his publications in terms of genre and strive to popularize his 

activity by publishing in scientific publications, referenced and indexed in world-

renowned databases with scientific information, in the world referenced. The specified 

critical notes do not reduce the merits of the candidate's works and the value of the 

obtained scientific and scientific-applied results, and the notes have a recommendatory 

character. They can only be useful in the further scientific activity of Colonel Associate 

Proffesor Georgi Petrov Georgiev, PhD. 
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7. Conclusion. 

The documentation provided by the candidate in the competition and the published 

scientific production 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". My 

assessment of the scientific works of Col. assoc. prof. Georgi 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 defense", professional direction 9.2 "Military affairs" is "positive". 

8. Evaluation of the candidates. 

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

Col. assoc. prof. Georgi 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 Defense", professional direction 9.2 "Military affairs", in the "Emergency 

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

National Defence College. 

 

__.__.2023    Prepared the opinion: 

    Sofia                                 Prof. PhD                                 Nikifor Stefanov 
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