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ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82 

 

 

Рег. №  …………. / …….02.2023 г.  

Екз. единствен. 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от полковник доц. д-р Димитър Янков Димитров 

началник на катедра „Психология и лидерство“, факултет „Национална 

сигурност и отбрана“, Военна академия „Г. С. Раковски 

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82 

тел.: 02 92 26697 

 

на научните трудове, представени по конкурса  

за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“,  

професионално направление 3.2 „Психология“,  

за извършване на научноизследователска дейност (ДВ, бр.92/2022 г.) 

 

на кандидата:  

1. Д-р Теодора Виткова Георгиева, главен асистент в катедра „Национална и 

международна сигурност“, факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна 

академия „Георги Стойков Раковски“. 

 

1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-приложната 

и педагогическата дейност на кандидата.  

Конкурсът е обявен със заповед на началника на Военна академия № СИ29-

РД03-279/03.11.2022 г. за заемане на академична длъжност „доцент“ за цивилен 

служител в научна секция „Стратегически изследвани на сигурността и 

отбраната“ на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“  

Д-р Теодора Виткова Георгиева е единствен кандидат в конкурса.  

Според декларираните данни докторската степен на кандидата е по научна 

специалност 05.06.01. „Обща психология / Психология на личността“, придобита 

в Институт по психология (сега ИИНЧ), Българска академия на науките. 
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Професионалния път на кандидата в образователни и научни институции 

протича във Военна академия. В периода 2006 до 2009 г. заема длъжността 

„асистент“, „старши асистент“ и „главен асистент“ в катедра „Лидерство“ на 

факултет „Национална сигурност и отбрана“, а в последствие от 2009 до 2022 г. 

е главен асистент в секция „Стратегически изследвания на сигурността и 

отбраната“ на Институт “Перспективни изследвания за отбраната“. През 

посочения период научните интереси на кандидата намират отражение в 

участието ѝ в редица международни и национални научни и образователни 

проекти като: 

1. Седем вътрешно-институционални изследвания 

2. Пет национални изследвания 

3. Едно международно изследване 

Освен изследователската дейност е налице и преподавателска дейност от 

2006 до 2009 г. в катедра „Лидерство“, факултет „Национална сигурност и 

отбрана“, която с свързана с преподаване на дисциплини в професионално 

направление „Психология“, а именно: „Стратегическо лидерство“, „Военна 

психология и лидерство“, „Водене на преговори“. 

Кандидатът предлага за рецензиране общо 23 научни труда по показатели 

„А“, „В“, „Г“. Декларират се 11 цитирания, от които едно е от дисертационен 

труд (на испански език). 

Представени са две монографии (едната е на база дисертационен труд), една 

студия (в съавторство), глава в колективна монография, 16 статии и доклади (от 

които 7 в съавторство). 

Общият обем декларирана научна продукция е в обем от 603 стр. 

От посочената от кандидата научна продукция е видно, че тя е основно в 

областта на социалните и социалнопсихологически аспекти на функцониране на 

личността във военна среда, както и такива в свързани с мултидисциплинарна 

насоченост (обобщаващи изследвания на качеството на обучението във Военна 

академия). 

От посочената от кандидата научна продукция е видно, че тя условно може 

да бъде разделена в две групи: 

Първа група – съдържа публикации от социалните и 

социалнопсихологически аспекти на функциониране на личността във военна 

среда. Централно място заемат трудове свързани с изследване на брачните 

взаимоотношения и благополучието на личността, повлияни от службата във 

военната организация (3; 5; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.12; 7.13; 7.14; 7.15; 

7.16; 7.19; 9; 10). 

Изключение правят публикации 7.17; 7.18 които попадат в полето на 

междукултурната комуникация.  
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Втората основна група публикации са позиционират в областта на 

различни социологически индикатори свързани с обучението във Военна 

академия в полето на националната сигурност (7.3; 7.9; 7.10; 7.11). 

Посочените направления характеризират кандидата основно като 

изследовател, внедрител и в по-малка степен като педагог. Разполага с 

необходимите знания и умения да провежда различни емпирични изследвания в 

областта на психологията, а така също и в полето на социологията. Научната 

дейност на кандидата съдържа доказателства за умение да ползва, както свои 

изследвания, а така също и да провежда задълбочен метаанализ на проведени 

вече изследвания.  

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство.  

Не ми е известно от представените от единствения кандидат публикации, 

да има нерегламентирано използване или плагиатство от други научни 

разработки.  

Не съм получавал сигнали за наличие на плагиатство по отношение на 

кандидата. 

 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.  

В учебно-педагогическата дейност е ми е известно, че осъществява активна 

преподавателска дейност в катедра „Лидерство“ до 2009 г. През 2022 г. е провела 

една избираема учебна дисциплина с обучаеми от факултет „Национална 

сигурност и отбрана“. По настоящем основно се занимава с изследователска и 

експертна дейност в структурата, където се провежда конкурса. 

Работила е по редица научни изследвания, свързани със сигурността и 

отбраната, произтичащи от заеманата длъжност. 

Представените за рецензиране монографии и методики може да се приеме, 

че се базират на авторско изследване и метаанализ на данни. Теоретичната база е 

адекватна, методите са подходящи, статистическият апарат е съотносим. 

Разполага с умения да обобщава получените резултати и да формулира 

целесъобразни изводи и предложения. 

Крайните резултати доказват потенциала на кандидата да разработва 

научни текстове, които да допринасят за развитието на научната база знания. 

Не ми е известно да е подпомагала пряко работата на докторанти и/или 

други изследователи. 

 

4. Основни научни резултати и приноси.  

Преобладаващата част от научните приноси в трудовете са в 

професионалното направление „Психология”, а другите могат да се приемат за 

мултидисциплинарни. Те са получени в резултат от обобщаване на проведените 
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от кандидата изследвания и могат да се открият в представените за рецензиране 

по конкурса научни публикации.  

 Характеризират се в следните направления: 

1. Разкриване и доказване на актуални направления в психосоциалните 

аспекти  на службата на военнослужещите. 

2. Представяне на методически инструменти за измерване на аспекти от 

военната служба на военнослужещите 

3. Провеждане и анализиране на емпирични изследвания с 

психологическа или мултидисциплинарна насоченост 

4. Теоретични разработки, които обогатяват съществуващата база от 

материали, предназначени за подпомагане на научно-преподавателска дейност 

 

По групи приносите в трудовете на гл. ас. д-р Теодора Георгиева могат да 

се систематизират по следния начин: 

Първа група: теоретични концептуализации и изследвания върху брака 

(семействата) на военнослужещите в българските въоръжени сили” с поредни 

номера № 1А, 7.5, 7.6, 7.7 и 7.8 са разработени въпроси, свързани със съвременни 

проблеми в разглежданата област, които я обогатяват 

Втора група: представен е теоретичен модел и методология за изследване 

на организационния климат. Публикации с поредни номера № 7.1, 9 

Трета група: Метааналитични и обобщаващи изследвания на качеството на 

обучението. Публикации с поредни номера поредни номера № 7.9, 7.10, 7.11.  

Приемам, че са налице са претендираните резултати. Пряко не могат да се 

приемат за относими в ПН „Психология“. 

Четвърта група: емпирични изследвания с психологическа или 

мултидисциплинарна насоченост. Публикации с поредни номера № 2, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16. Публикация 7.3 не попада в ПН „Психология“. 

Приемам, че са налице заявените приноси. 

Пета група: Теоретични разработки, които обогатяват научната база от 

материали с научно-преподавателска и практическа насоченост в областите на 

междукултурните преговори и комуникации и климата на безопасност в 

организациите. Публикации с поредни номера № 7.17, 7.18, 7.19.  

Получените резултати може да се приеме, че е налице обогатяване на 

съществуващи знания, авторски подход в изследователските практики, 

систематизиране на знание и факти с пряко отношение към визираните извадки 

от изследвани лица. 

 

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

Научните интереси, приносите и резултатите от представената за 

рецензиране публикационна дейност на кандидата могат да се групират: 

– Обогатяване на съществуващи знания; 
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– Систематизиране на знания с приложимост в обучението на студенти 

и слушатели в Академията; 

– Приложение на научни постижения в практиката. 

Представените научни трудове са ориентирани към конкурса. Те са в 

представителни пред част от научната общност в научни конференции или 

научни списания, главно във военен формат. Научните трудове са свързани с 

изследването на съществени теоретични и практико-приложни проблемни теми, 

касаещи система от психосоциални аспекти относно функционирането на 

личността във военна среда и са носители на известни научни и научно-приложни 

приноси. 

Гл. ас. д-р Теодора Георгиева е участвала в множество изследвания, 

произтичащи от заеманата й длъжност. Тя е разпознаваем по тематиката учен 

сред определен кръг изследователи. Това се потвърждава и от цитиранията на 

нейни публикации. 

Изследванията и публикациите като цялостна продукция са представени 

коректно. 

 

6. Критични бележки за представените трудове. 

Критични бележки по представените материали: в част от публикациите 

(7.3; 7.9; 7.10; 7.11) е водещ социологическия подход в анализа на данните; 

ключовите статистически анализи и интерпретации в хабилитационния труд са 

позиционирани върху неавторско проучване. 

Препоръчвам на кандидата да разшири областта на изследванията в ПН 

Психология; да увеличи своите усилия в посока публикуване в световни 

реферирани системи (SCOPUS и WEB OF SCIENCE), както и в национално 

представени за психологическата общност издания. 

 

7. Заключение.  

Предоставената от кандидата в конкурса доктор Теодора Виткова Георгиева 

документация и 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 „доцент“. 

 

8. Оценка на кандидатите.  

Оценката ми за научните трудове на доктор Теодора Виткова Георгиева, 

главен асистент в катедра „Национална и международна сигурност, единствен 

участник в конкурса за заемане на академичната длъжност доцент доцент“, в 

научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната” на 

Институт „Перспективни изследвания за отбраната” на Военна академия „Георги 
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Стойков Раковски”, в област на висшето образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология, обявен със заповед № 

СИ29-РД03-279/03.11.2022 г. на началника на Военна академия „Георги Стойков 

Раковски “ и публикуван в Държавен вестник бр. 93/22.11.2022 г. е 

„положителна“. 

Предлагам на уважаемото научно жури доктор Теодора Виткова Георгиева 

да бъде избрана в конкурса и предложена да заеме академичната длъжност 

„доцент“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. 

 

Изготвил становището:  

полк. доц. д-р    Димитър Димитров 

24.02.2023 г. 

гр. София 
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R E V I E W 

by Dimitar Yankov Dimitrov, Ph.D. , Head of Department of Psychology and 

Leadership, Faculty of National Security and Defense, Rakovski National Defence 

College, Sofia, 1504, note Evlogi and Hristo Georgievi" No. 82, phone 92 26697 

 

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

"associate professor" for a civilian employee, in the scientific section "Strategic studies 

of security and defense" of the DARI of Rakovski National Defence College, in the 

field of higher education 3. Social, economic and legal sciences, professional direction 

3.2. Psychology, announced by order No. СИ29-RD03-279/03.11.2022 of the head of 

the Rakovski National Defence College and published in the State Gazette № 

93/22.11.2022 

 

of the candidate: Doctor Teodora Vitkova Georgieva, 

senior assistant in the Department of National and International Security 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia, 2023 
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Of the candidate: 

Dr. Teodora Vitkova Georgieva, chief assistant at the Department of National and 

International Security, Faculty of National Security and Defense, Rakovski National 

Defence College. 

 

1. General characteristics of the candidate's research, applied science and 

pedagogical activities. 

The competition was announced by the order of the head of the Military Academy 

No. СИ29-РД03-279/03.11.2022 for the occupation of an academic position "associate 

professor" for a civilian employee in the scientific section "Strategic studies of security 

and defense" of the Institute "Perspective Studies for the defense" 

Dr. Teodora Vitkova Georgieva is the only candidate in the competition. 

According to the declared data, the doctoral degree of the candidate is in a 

scientific specialty 05.06.01. "General Psychology / Personality Psychology", acquired 

at the Institute of Psychology (now the Institute of Psychology), Bulgarian Academy of 

Sciences. 

The professional path of the candidate in educational and scientific institutions 

takes place in the Military Academy. In the period from 2006 to 2009, he held the 

position of "assistant", "senior assistant" and "principal assistant" in the Leadership 

department of the Faculty of National Security and Defense, and subsequently from 

2009 to 2022 he was the principal assistant in the section "Strategic Security and 

Defense Studies" of the "Perspective Defense Studies" Institute. During the specified 

period, the candidate's scientific interests are reflected in her participation in a number 

of international and national scientific and educational projects such as: 

1. Seven intra-institutional studies 

2. Five national studies 

3. An international study 

In addition to the research activity, there is also a teaching activity from 2006 to 

2009 in the "Leadership" department, "National Security and Defense" faculty, which 

is related to the teaching of disciplines in the professional field of "Psychology", 

namely: "Strategic Leadership", "Military Psychology and Leadership", "Negotiating". 

The candidate offers for review a total of 23 scientific works according to 

indicators "A", "B", "D". 11 citations are declared, of which one is from a dissertation 

work (in Spanish). 

Two monographs (one based on a dissertation), one study (co-authored), a 

chapter in a collective monograph, 16 articles and reports (of which 7 co-authored) are 

presented. 

The total volume of declared scientific production is 603 pages. 

From the scientific output indicated by the candidate, it is clear that it is mainly 

in the field of social and socio-psychological aspects of the functioning of the 
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personality in a military environment, as well as those related to a multidisciplinary 

orientation (summarizing studies of the quality of training at the Military Academy). 

From the scientific production indicated by the candidate, it is clear that it can 

conditionally be divided into two groups: 

The first group - contains publications from the social and socio-psychological 

aspects of personality functioning in a military environment. The central place is 

occupied by works related to the study of marital relationships and the well-being of 

the individual, influenced by the service in the military organization (3; 5; 7.1; 7.2; 7.4; 

7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.12; 7.13; 7.14; 7.15; 7.16; 7.19; 9; 10). 

Exceptions are publications 7.17; 7.18 which fall into the field of intercultural 

communication. 

The second main group of publications are positioned in the field of various 

sociological indicators related to training at the Military Academy in the field of 

national security (7.3; 7.9; 7.10; 7.11). 

The indicated directions characterize the candidate mainly as a researcher, 

implementer and to a lesser extent as a teacher. He has the necessary knowledge and 

skills to conduct various empirical studies in the field of psychology, as well as in the 

field of sociology. The candidate's scientific activity contains evidence of the ability to 

use both his own research and to conduct an in-depth meta-analysis of already 

conducted research. 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

I am not aware of any unauthorized use or plagiarism of other scientific works 

from the publications submitted by the sole applicant. 

I have not received any plagiarism alerts regarding the applicant. 

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

In the educational and pedagogical activity, I know that she carried out active 

teaching activities in the "Leadership" department until 2009. In 2022, she conducted 

an elective course with students from the "National Security and Defense" faculty. At 

present, it is mainly engaged in research and expert activity in the structure where the 

competition is held. 

She has worked on a range of security and defense related research arising from 

her position. 

Monographs and methodologies submitted for review can be assumed to be based 

on the authors' research and meta-analysis of data. The theoretical basis is adequate, the 

methods are appropriate, the statistical apparatus is relevant. Has the skills to 

summarize the obtained results and formulate appropriate conclusions and proposals. 

The final results prove the candidate's potential to develop scientific texts that 

contribute to the development of the scientific knowledge base. 

I am not aware of her directly supporting the work of PhD students and/or other 

researchers. 

4. Assessment of the candidate's pedagogical training and activity 
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By groups, the contributions in the works of Ch. Assistant Dr. Teodora Georgieva 

can be systematized as follows: 

First group: theoretical conceptualizations and research on the marriage (families) 

of servicemen in the Bulgarian armed forces" with serial numbers No. 1A, 7.5, 7.6, 7.7 

and 7.8, questions related to contemporary problems in the field under consideration 

have been developed, which enrich it 

Second group: a theoretical model and methodology for the study of the 

organizational climate is presented. Publications with serial numbers No. 7.1, 9 

Third group: Meta-analytical and summary studies of the quality of education. 

Publications with serial numbers serial numbers No. 7.9, 7.10, 7.11. 

I accept that the claimed results are available. They cannot be considered directly 

relevant to the PN "Psychology". 

Fourth group: empirical studies with a psychological or multidisciplinary focus. 

Publications with serial numbers No. 2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16. Publication 

7.3 does not fall under the PN "Psychology". 

I accept that the requested contributions are available. 

Fifth group: Theoretical developments that enrich the scientific base of materials 

with a scientific-teaching and practical orientation in the areas of intercultural 

negotiations and communications and safety climate in organizations. Publications with 

serial numbers No. 7.17, 7.18, 7.19. 

The obtained results can be assumed to be an enrichment of existing knowledge, 

an author's approach in research practices, systematization of knowledge and facts 

directly related to the intended samples of researched persons. 

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

The scientific interests, contributions and results of the candidate's publication 

activity submitted for review can be grouped: 

– Enrichment of existing knowledge; 

– Systematization of knowledge with applicability in the training of students 

and listeners at the Academy; 

– Application of scientific achievements in practice. 

The presented scientific works are oriented towards the competition. They are in 

a representative form to part of the scientific community in scientific conferences or 

scientific journals, mainly in a military format. The scientific works are related to the 

study of essential theoretical and practical-applied problematic topics concerning a 

system of psychosocial aspects regarding the functioning of the personality in a 

military environment and are carriers of known scientific and scientific-applied 

contributions. 

Ch. assistant professor Dr. Teodora Georgieva has participated in numerous 

researches arising from her position. She is a recognizable subject scientist among a 

certain circle of researchers. This is also confirmed by the citations of her 

publications. 
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Research and publications as a complete production are presented correctly. 

6. Critical notes on the presented works. 

Critical notes on the presented materials: in some of the publications (7.3; 7.9; 

7.10; 7.11) the sociological approach in data analysis is leading; the key statistical 

analyzes and interpretations in the habilitation work are positioned on non-author 

research. 

I recommend the candidate to expand the field of research in PN Psychology; to 

increase its efforts in the direction of publishing in world referenced systems (SCOPUS 

and WEB OF SCIENCE), as well as in nationally presented editions for the 

psychological community. 

7. Conclusion. 

The documentation and scientific production provided by the candidate in the 

competition, Dr. Teodora Vitkova Georgieva, 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 stipulated in them for occupying 

academic position "associate professor". 

8. Evaluation of candidates. 

My assessment of the scientific works of Dr. Teodora Vitkova Georgieva, chief 

assistant in the Department of "National and International Security, the only participant 

in the competition for the academic position of associate professor", in the scientific 

section "Strategic Studies of Security and Defense" of the "Perspective Studies" Institute 

for Defense" of the Rakovski National Defence College, in the field of higher education 

3. Social, economic and legal sciences, professional direction 3.2. Psychology, 

announced by order No. SI29-RD03-279/03.11.2022 of the head of the Rakovski 

National Defence College and published in the State Gazette no. 93/22.11.2022 

"Positive". 

I propose to the esteemed scientific jury that Dr. Teodora Vitkova Georgieva be 

selected in the competition and offered to occupy the academic position of "associate 

professor" at the Rakovski National Defence College. 

 

Prepared the opinion: 

Col. Associate Professor Dr. Dimitar Dimitrov 

Feb. 24, 2023 

Sofia city 


