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1. Обща характеристика на научноизследователската, 

научноприложната и педагогическата дейност на кандидата 

Според представените материали по конкурса академичната заетост на д-р 

Теодора Георгиева в периода от 2009 до 2022 г. в Института за перспективни 

изследвания за отбраната (ИПИО) се изразява в провеждане на: 

-  представително социологическо изследване на организационния 

климат във военните формирования и структурите от Въоръжените сили на 

Република България (2015 и 2017);  

- социологическо изследване на мнението на експерти от въоръжените 

сили за придобиване на нов тип боен самолет (2017); 

- социологическо проучване на мнението на слушателите и студентите 

от випуските за качеството на обучението във Военна академия “Г. С. 

Раковски”  (2016 – 2022); 

- изследване на мнението на новопостъпилите студенти относно 

ефективността на рекламната кампания на ВА „Г. С. Раковски“ (2019); 

- изследвания на рейтинга на академично-преподавателския състав за 

целите на научното атестиране (2019 – 2022); 

- проучване на военно-професионалната реализация на офицерите от 

випуските на висшите военни училища и ВА „Г. С. Раковски“ (2018 – 2022). 

В периода от 2009 до 2022 г. д-р Теодора Георгиева участва в работни и 

експертни групи, съставени за: 

- изследване чрез Международната социологическа асоциация в 

Европейската група за изследване на обществото и армията на тема 

„Нетрадиционната война“ (2010); 

- разработване на въпросник в приложение към Наредба № Н-3 от 15 

февруари 2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на 

функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от 

Българската армия, при изпълнение на военната служба в състава на български 

или многонационални формирования извън територията на Република 

България; 

- провеждане на Стратегически преглед на сигурността и отбраната 

(2019) с изготвяне на доклади; 

- изготвяне на функционален анализ на ВА „Г. С. Раковски“ (2022). 

От 2021 г. д-р Теодора Георгиева участва в текущ проект по Национална 

научна програма „Сигурност и отбрана“, РП 1.1. Системи за управление, РЗ 

1.1.1. Анализ и оценка на системи за командване и управление на въоръжените 

сили и на многонационални сили на ЕС и НАТО. 

Кандидатът д-р Георгиева има преподавателски опит в периода 2006 – 

2009 година, когато като член на академичния състав на катедра „Лидерство“ 

води занятия в областта на социалната психология, психологията на личността, 

военната психология и воденето на преговори.  

Като член на академичния състав на ИПИО участва в провеждането на 

докторантски курсове с темите „Методология на научните изследвания“, 

„Планиране и провеждане на емпирични изследвания в сигурността и 

отбраната“. При обявяването на конкурса през 2022 г. д-р Теодора Георгиева 
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заема академичната длъжност „главен асистент“ в катедра „Национална и 

международна сигурност“. Не е представена информация за заетост с 

подготовката на дипломанти и курсисти. 

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Представените материали по конкурса са авторски, част от публикациите 

– основен монографичен труд и съвместни публикации, са основани на 

емпиричен материал, който е резултат от извършваната от кандидата дейност в 

състава на формирани изследователски групи за изпълнението на поставени от 

Министерството на отбраната, други структури или от началника на Военната 

академия задачи, което се потвърждава от приложените документи по 

конкурса. 

  

3. Оценка на подготовката и научноизследователската дейност на 

кандидата 

Според представената творческа автобиография д-р Теодора Георгиева 

завършва последователно образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 

и „магистър“, защитава образователната и научна степен „доктор“ в 

професионално направление 3.2. Психология. 

От 2009 г., когато започва работа като главен асистент в ИПИО, 

основните ѝ занимания се изразяват в провеждане на социологически 

изследвания в областта на човешкия фактор в секторите „сигурност“ и 

„отбрана“, разработване на методики за провеждане на изследвания. 

Преподавателската заетост е по теми от областта на методология на научните 

изследвания и статистически методи за обработка на данни. Посочена е също 

така заетост в извършването на административни дейности. 

Публикациите, заявени от д-р Георгиева за рецензиране във връзка с 

конкурса, потвърждават описаните от нея дейности: общо 23 публикации, от 

които 1 монография, 1 книга на базата на защитен дисертационен труд, 1 

студия, 1 глава от колективна монография, 3 статии и 16 доклада. 

Монографията „Социалнопсихологически проблеми на семействата на 

военнослужещите“ (2022), представена като основен хабилитационен труд, се 

състои от 5 раздела, в които се разглеждат аспекти на свързани с 

професионалната реализация проблеми в семействата на военнослужещите. 

Темата на монографията е актуална и значима, разгледаните основни 

проблемни области са неразделна част от професионалния път на 

военнослужещите. Представен е социологически профил на семейния статус на 

военнослужещите, разгледани са елементи от социалната политика, свързана 

със семействата. 

Книгата „Личностни стратегии в преследване на щастието“ (2022) върху 

защитен дисертационен труд „Личност и регулация на усещането за 

субективно благополучие“ (2007) отразява основните резултати от теоретичен 

обзор и емпирично психологическо изследване по избрания предмет. Темата на 

книгата е актуална и общественозначима, както и темата на дисертацията.  

В документите по конкурса като „студия“ е представена „Методика за 

оценка на организационния климат във формированията и структурите на 



4  

въоръжените сили на Република България“ (2019), съавторска публикация. 

Замисълът да бъде съставена и публикувана методика за оценка на 

организационния климат отговаря на задачите, които изпълнява ИПИО.  

Представената за рецензиране глава „Country Chapters: Bulgaria“ от 

колективна монография „Soldiers without Frontiers: The View from the Ground. 

Experiences of Asymmetric Warfare“ (2013) е публикация по темата за 

асиметричните войни и е по-скоро относима към област 9. Сигурност и 

отбрана.  

За рецензиране са представени общо 19 статии и доклади, свързани с 

ценностни различия между представители на две европейски култури (2007), 

междукултурни преговори (2011), удовлетвореност от брака при български 

офицери (2012), експертна рамка за противодействие на хибридни заплахи 

(2019) и пр. От представените за рецензиране доклади, десет са публикувани в 

сборници от конференции на НВУ „В. Левски“, три доклада са публикувани в 

сборници от конференции на ВА „Г. С. Раковски“, един съавторски доклад е 

публикуван от участие в симпозиум на НАТО, един – в сборник доклади от 

международна научна конференция „Хемус – 2010“.  

Необходимо е да бъде отбелязан фактът, че сред представените за 

рецензиране статии и доклади, публикувани след 2010 година, липсват 

публикации от участия в университетски научни конференции по психология, 

както и публикации в психологически списания. 

 

4. Основни научни резултати и приноси 

4.1. Тъй като част от представените за рецензиране публикации са в 

направление „социология“ и „национална сигурност“, основните научни 

резултати и приноси в професионално направление 3.2. „Психология“ са 

свързани с изследванията по проблеми на семействата на военнослужещите, 

които д-р Георгиева провежда (публикации В3, Г7.5, Г7.6, Г7.7 и Г7.8). 

4.2. При актуализиране на психологическата гледна точка биха могли 

да се обосноват резултати от изследвания по проблемите на организационния 

климат (публикации  Г7.1 и Г7.19). 

4.3. Друга група резултати са в областта на изследвания върху 

проблемите на щастието и удовлетвореността от живота (публикация  Г5). 

 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката  

Получените резултати могат да имат практико-приложна значимост, 

доколкото участието на д-р Георгиева в състава на групи, които изготвят 

анализи и становища, предполага именно прилагане на получените резултати в 

разработваните регламентиращи документи.  

 

6. Критични бележки за представените трудове  

6.1. Към монографията „Социалнопсихологически проблеми на 

семействата на военнослужещите“ (2022): 

6.1.1. Интервютата в приложение 1 не са обвързани с текста, не е ясно 

(експлицитно) представено предназначението им. 

6.1.2. В приложение 3, описващо метода на изследване, е посочено (с. 
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194), че „…въпросниците, които ще бъдат цитирани в доклада, са представени 

в „Методика….“, с което се поставя под въпрос предназначението на тази част 

от текста. Добрите практики на психологически научен текст, оформен като 

монография с резултати от емпирично или експериментално изследване, 

обикновено включват представяне на методите и описание на извадката в 

основната част от текста, както е представено в книгата на базата на защитен 

дисертационен труд. 

6.2. В публикуваната книга  на базата на защитен дисертационен труд е 

посочен за рецензент „Ст.н.с. І ст. д.пс.н. Ангел Величков“. Въпреки че е 

рецензент на дисертационния труд „Личност и регулация на усещането за 

субективно благополучие“ (2007), проф. Величков обективно не би могъл да 

бъде рецензент на книгата „Личностни стратегии в преследване на щастието“  

(2022). 

6.3. Жанрът на  „Методика за оценка на организационния климат във 

формированията и структурите на въоръжените сили на Република България“  

(2019) е терминологично неуточнен – методика, монография или студия. Този 

въпрос е важен не само от теоретични съображения, а и поради мястото на 

публикацията в списъка (групи показатели), представен за участие в конкурса. 

6.4. Видно от представените публикации, основните направления, в 

които работи д-р Георгиева от 2009 година, са „социология“ и „национална 

сигурност“. По тази причина основна препоръка е като доцент по психология 

от ВА „Г. С. Раковски“ да насочи участията си към участия в научни 

психологически форуми и конференции, както и да публикува резултатите от 

емпирични психологически изследвания в национални и международни 

психологически списания. 

 

7. Заключение  

Образованието на кандидата д-р Теодора Георгиева и представените за 

рецензиране научни публикации очертават необходимите за участие в 

конкурса професионална насоченост и постигнати резултати. Заедно с това 

придобитият професионален опит в провеждане на емпирични изследвания 

позволява да се формира заключението, че кандидатът д-р Теодора Виткова 

Георгиева в значителна степен отговаря на изискванията за заемане на 

конкурсната академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 

3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.2. 

„Психология“. 

  

8. Оценка на кандидата 

Давам своето положително становище и предлагам кандидатът гл. ас. д-р 

Теодора Виткова Георгиева да бъде избрана на академичната длъжност 

„доцент“ в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и 

отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“, ВА „Г. С. 

Раковски“ в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни 

науки“, професионално направление 3.2 „Психология“. 

 

Дата:      Подпис: ………………..………….…. 
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23.02.2023 г.      (доц. д-р Румяна Карева) 

 



  

 

RAKOVSKI NATIONAL DEFENSE COLLEGE 
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of Rumyana Ilieva Kareva, Doctor of Psychology, 

Associate Professor in the Department of Psychology and Leadership, Faculty of 

National Security and Defense, Rakovski National Defense College,  

Sofia, 82 Evlogi i Hristo Georgievi Blvd., phone: 0887621777 

 

 

for the scientific works submitted in a competition for the academic position of 

"associate professor" in the field of higher education 3. "Social, economic and legal 

sciences", professional field 3.2 "Psychology" in scientific section "Strategic studies of 

security and defense" of the Defense Advance Research Institute in Rakovski National 

Defense College, according to a published announcement in issue 93 of 22.11.2022 of 

the State Gazette 

 

 

 

of the candidate Teodora Vitkova Georgieva, doctor of psychology, chief assistant in the 

department of National and International Security, Faculty of National Security and 

Defense of Rakovski National Defense College,  

Sofia, 82 Evlogi i Hristo Georgievi Blvd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia, 2023 
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9. General characteristics of the candidate's scientific research, 

scientific applied and pedagogical activities 

According to the materials submitted for the competition, the academic 

employment of candidate Teodora Georgieva in 2009 - 2022 in the Defense Advance 

Research Institute (DARI) consists in: 

- representative sociological studies of the organizational climate in military 

formations and structures of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria (2015 and 

2017);  

- a sociological survey of the opinion of Armed Forces experts on the 

acquisition of a new type of fighter aircraft (2017); 

- a sociological survey of the students’ opinion of defense universities on the 

quality of training at Rakovski National Defense College (2016 - 2022); 

- a study of the opinion of newly admitted students on the effectiveness of the 

advertising campaign of Rakovski National Defense College (2019); 

- research on the rating of academic staff for the purposes of scientific 

attestation (2019 - 2022); 

- research on the military-professional realization of the graduate officers of 

higher defense universities and Rakovski National Defense College (2018 - 2022). 

From 2009 to 2022, chief assistant Teodora Georgieva participated in working 

and expert groups formed for: 

- a research through the International Sociological Association in the European 

Group for the Study of Society and the Army on "Unconventional Warfare" (2010); 

- development of a questionnaire annexed to Regulation No. H-3 of 15 

February 2013 on the conditions and procedure for the evaluation of the performance 

of functional duties by the servicemen of Ministry of Defence, structures directly 

subordinate to the Minister of Defence and the Bulgarian Army, when performing 

military service in the composition of Bulgarian or multinational formations outside 

the territory of the Republic of Bulgaria; 

- conducting a Strategic Security and Defence Review (2019) with the 

preparation of reports; 

- preparation of a functional analysis of Rakovski National Defense College 

(2022). 

Since 2021, Teodora Georgieva is participating in an ongoing project under 

the National Scientific Programme "Security and Defence", FP 1.1. Control Systems, 

WP 1.1.1. Analysis and Evaluation of Command and Control Systems of the Armed 

Forces and of EU and NATO Multinational Forces. 

The candidate has teaching experience in 2006 - 2009, when as a member of 

the academic staff of the Department of Leadership she taught classes in social 

psychology, personality psychology, military psychology and negotiations.  

As a member of the academic staff of DARI, she participated in conducting 

doctoral courses with the topics "Research Methodology", "Planning and Conducting 

Empirical Research in Security and Defense". When the competition was announced 

in 2022, the candidate held the academic position of "chief assistant" in the 

Department of National and International Security. No information on employment 

with graduate and undergraduate training is provided. 
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10. Opinion on the presence or absence of plagiarism 

The materials submitted for the competition are original, some of the 

publications - the main monographic work and joint publications, are based on 

empirical material, which is the result of the activity carried out by the candidate in 

the composition of formed research groups for the implementation of tasks set by the 

Ministry of Defense, other structures or the Head of Rakovski National Defense 

College, which is confirmed by the attached documents for the competition. 

 

11. Evaluation of the candidate's training and research activities 

According to the presented creative CV, Teodora Georgieva graduated 

consecutively with the educational-qualification degree "Bachelor" and "Master", 

defended the educational and scientific degree "Doctor of Psychology" in 

professional field 3.2. Psychology. 

Since 2009, when she started to work as a chief assistant at DARI, her main 

activities are conducting sociological research in the field of human factors in the 

security and defense sectors, developing methodologies for conducting research. 

Teaching activities are in the field of research methodology and statistical methods 

of data processing. Employment in administrative activities is also indicated. 

The publications submitted by the candidate for peer review in the competition 

confirm the activities she described: a total of 23 publications, including 1 

monograph, 1 book based on a defended dissertation, 1 study, 1 chapter of a 

collective monograph, 3 articles and 16 reports. 

The monograph "Social Psychological Problems of the Families of 

Servicemen" (2022), presented as the main habilitation thesis, consists of 5 sections 

in which aspects of career-related problems in the families of servicemen are 

examined. The topic of the monograph is relevant and important, the main problem 

areas addressed are integral to the professional path of servicemen. A sociological 

profile of the family status of servicemen is presented, elements of social policy 

related to families are examined. 

The book "Personality Strategies in the Pursuit of Happiness" (2022) on a 

defended dissertation "Personality and the Regulation of the Sense of Subjective 

Well-Being" (2007) reflects the main results of a theoretical review and empirical 

psychological research on the chosen subject. The topic of the book is topical and 

socially relevant, as is the topic of the dissertation.  

In the competition documents as a "study" is presented "Methodology for 

assessing the organizational climate in the formations and structures of the Armed 

Forces of the Republic of Bulgaria" (2019), co-authored publication. The idea of 

compiling and publishing a methodology for assessing the organizational climate 

corresponds to the tasks performed by the DARI.  

The chapter "Country Chapters: Bulgaria" from the collective monograph 

"Soldiers without Frontiers: the View from the Ground. Experiences of Asymmetric 

Warfare" (2013) submitted for review is a publication on the topic of asymmetric 

warfare and is more relevant to field of higher education 9. Security and Defense.  

A total of 19 articles and papers have been submitted for peer review, related 

to value differences between representatives of two European cultures (2007), 

intercultural negotiations (2011), marriage satisfaction in Bulgarian officers (2012), 
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expert framework for countering hybrid threats (2019). 

Of the papers submitted for review, ten have been published in the conference 

proceedings of Vasil Levski National Military Univercity, three papers have been 

published in the conference proceedings of Rakovski National Defense College, one 

co-authored paper was published from participation in a NATO symposium, one - in 

the proceedings of the international scientific conference "Hemus - 2010". It should 

be noted that among the articles and papers submitted for review, published after 

2010, there are no publications from participation in university scientific conferences 

on psychology, as well as publications in psychological journals. 

 

12. Main scientific results and contributions 

4.1. Since some of the publications submitted for review are in the field of 

"sociology" and "national security", the main scientific results and contributions in 

the professional field 3.2. "Psychology" are related to the research on the problems 

of the servicemen families (publications B3, G7.5, G7.6, G7.7 and G7.8). 

4.2 In updating the psychological perspective, results from research on 

organizational climate issues could be substantiated (publications G7.1 and G7.19). 

4.3. Another group of results is in the area of research on happiness and life 

satisfaction issues (publication G5). 

 

13. Assessment of the significance of contributions to science and 

practice  

The obtained results may have practical-applied significance, insofar as 

Teodora Georgieva's participation in groups that prepare analyses and opinions 

implies precisely the application of the obtained results in the developed regulatory 

documents. 

 

14. Critical comments on the submitted works  

6.1. To the monograph "Social psychological problems of the families of 

servicemen" (2022): 

6.1.1. The interviews in Application 1 are not linked to the text, their purpose 

is not clearly (explicitly) presented. 

6.1.2. In Application 3, describing the research method, it is stated (p. 194) 

that "...the questionnaires to be cited in the report are presented in Methodology....", 

thus questioning the purpose of this part of the text. Best practices for a 

psychological science text formatted as a monograph with results from an empirical 

or experimental study usually include a presentation of methods and a description of 

the sample in the body of the text, as presented in a book based on a defended 

dissertation. 

6.2. In a published book based on a defended dissertation, the referee is 

listed as "Prof. Angel Velichkov". Despite being the reviewer of the dissertation 

"Personality and the regulation of the sense of subjective well-being" (2007), Prof. 

Velichkov objectively could not be a reviewer of the book "Personality Strategies in 

Pursuit of Happiness" (2022). 

6.3. The genre of "Methodology for assessing the organizational climate in 

the formations and structures of the armed forces of the Republic of Bulgaria" (2019) 
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is terminologically unspecified - methodology, monograph or study. This issue is 

important not only by theoretical reasons, but also due to the place of the publication 

in the list (groups of indicators) submitted for the competition. 

6.4. According to the submitted publications, the main areas in which 

Teodora Georgieva has been working since 2009 are "sociology" and "national 

security". For this reason, her main recommendation is that as an associate professor 

of psychology she should focus her participation in scientific psychological forums 

and conferences, as well as to publish the results of empirical psychological research 

in national and international psychological journals. 

 

15. Conclusion  

The education of the candidate Teodora Georgieva, PhD in psychology, and 

the scientific publications submitted for review outline the professional orientation 

and results required for participation in the competition. Together with this, the 

acquired professional experience in conducting empirical research allows to form the 

conclusion that the candidate to a significant extent meets the requirements for 

holding the competitive academic position of "Associate Professor" in the field of 

higher education 3. "Social, Economic and Legal Sciences", professional field 3.2. 

"Psychology". 

  

16. Evaluation of the candidate 

I give my positive opinion and propose the candidate Teodora Vitkova 

Georgieva to be elected to the academic position of "Associate Professor" in the 

scientific section "Strategic studies of security and defense" of the Defense Advance 

Research Institute, in the field of higher education 3. "Social, Economic and Legal 

Sciences", professional field 3.2 "Psychology" – "Military Psychology". 

 

Date:      Signature: …………………….…. 

23.02.2023 г.     (ass. prof.  Rumyana Kareva) 

 
 


	ВОЕННА  АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ  СТОЙКОВ  РАКОВСКИ“
	RAKOVSKI NATIONAL DEFENSE COLLEGE

