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1. Общо представяне на кандидата и получените материали по конкурса  

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент”, област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, е обявен за цивилен служител за нуждите на научна секция „Стратегически 

изследвания на сигурността и отбраната” на Институт „Перспективни изследвания за 

отбраната” към Военна академия „Г. С. Раковски”, обявен със заповед № СИ29-РД03-

279/03.11.2022 г. на Началника на ВА „Г. С. Раковски“ и публикуван в Държавен вестник 

бр. 93/22.11.2022 г. 

Становището е възложено по решение на Научното жури, определено със Заповед  

№ СИ29-РД03-01/03.01.2023 г. на Началника на ВА „Г. С. Раковски“. 

Единствен кандидат по конкурса е д-р Теодора Виткова Георгиева, главен асистент 

в катедра „Национална и международна сигурност“, факултет „Национална сигурност и 

отбрана“  на  ВА „Г. С. Раковски“. 

Гл. ас. д-р Теодора Виткова Георгиева притежава бакалавърска и магистърска 

степен по психология, придобити в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

както и специализация по психология на развитието, образованието и културата. През 

2006 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по професионално 

направление 3.2. Психология в Института по психология към БАН. От същата година и до 

момента е преподавател и изследовател във ВА „Г. С. Раковски“. През този период 

участва като експерт в забележителен брой вътрешноведомствени, национални и 

международни изследвания. В момента участва като експерт в проект по Национална 

научна програма „Сигурност и отбрана“.  

Подадените документи отговарят на основните изисквания на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България за заемане на академичната длъжност 

„доцент”.  

Гл. асистент д-р Теодора Виткова Георгиева предлага  23 броя научни трудове във 

връзка с конкурса, както следва:  

1. Хабилитационен труд: „Георгиева, Т.(2022). Социалнопсихологически проблеми 

на семействата на военнослужещите. ИК „Виджи“. ISBN 978-619-7621-06-8. (200 стр.). 

2. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен "доктор": Георгиева, Т. (2022). 

Личностни стратегии в преследване на щастието. ИК „Виджи“. ISBN 978-619-7621-07-

5.(135 стр.) 

3. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или в 

специализирани издания за класифицирана информация – 19 бр., от които 7 в 

съавторство, а 4 от тях са на английски език.  

4. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове или в специализирани издания за 

класифицирана информация – 1 бр. в съавторство.  

5. Публикувана глава от колективна монография: Georgieva, T. (2013). Country 

Chapters Bulgaria. In G. Caforio (Ed.) Soldiers without Frontiers: The View from the Ground. 

Experiences of Asymmetric Warfare (pр. 275 – 288). Bonanno Editore. ISBN 978-88-9695-057-

9. https://dignity.reindex.net/ф RCT/main/T.php?Ifm=Pz&qe=mta=34534 

Представена е справка за забелязаните цитирания, както и изискуемите документи 

за участие в конкурса. 

Представените по конкурса научни трудове са извън трудовете, посочени в 

автореферата на дисертацията за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” и се приемат за оценка. Публикуваната книга на базата на защитен 

дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" не се 

https://dignity.reindex.net/ф
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оценява, но участва във формирането на становището за съответнствие на кандидата с 

минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент”. 

С представените за участие в конкурса научни трудове, придобитата ОНС „доктор”  

и забелязаните цитирания, д-р Теодора Виткова Георгиева отговаря на минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент”, област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, съгласно Приложение към чл. 1а, ал. 1 на Правилника за прилагане на Закона 

за развитието на академичния състав в Република България (Ново - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в 

сила от 06.07.2018 г.) - Минимални национални изисквания към научната, 

преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност на кандидатите 

за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен 

асистент“, „доцент“ и „професор“ по област 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология. 

От друга страна, образователният профил и натрупаният професионален опит от гл. 

ас. д-р Теодора Виткова Георгиева в системата на висшето военно образование като 

преподавател и изследовател, са съзвучни с изискванията за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по професионално направление 3.2. Психология, съгласно чл. 53, ал. 

(1), т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. 

 

2.  Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата, 

научни и научно-приложни приноси 

Научната продукция на гл. ас. д-р Теодора Виткова Георгиева, с която участва в 

конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”, отговаря на изискванията за 

представяне на научни трудове и има принос за трансфериране на съвременните научни и 

научно-приложни постижения от областта на социалната и военната психологията, при 

преподаване във висшето училище и приложение в социалната практика.  

Научната активност на гл. ас. д-р Теодора Георгиева е концентрирана върху 

няколко значими тематични области:  

- теоретични концептуализации и емпирични изследвания по съществени 

аспекти от функционирането на семействата на военнослужещите от 

Българската армия в контекста на спецификата на професията и изпълняваните 

от тях мисии;  

- теоретична и емпирична верификация на модели за изследване на 

организационния климат във военните формирования на Българската армия; 

- системни изследвания за качеството на обучението във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ и висшите военни училища;  

- емпирична верификация за български културен и армейски контекст на 

установени факти и научни находки на автори от чужбина, посветени на 

междуличностна съвместимост във войсковите формирования, ценности, 

трудови цели, компетентности на офицерите и институционални способности за 

противодействие на хибридни заплахи;  

- разработване на специфични теми за подпомагане на обучаемите във Военната 

академия. 

  

Прави впечатление, че в научната си продукция гл. ас. д-р Теодора Виткова 

Георгиева не просто спекулира по известни теоретични модели, каквато е често срещаната 

практика в сферата на психологията у нас в научните публикации за участие в подобни 

конкурси. Тя системно емпирично изследва актуални социално-психични, 

организационни и личностни явления в контекста на динамичното развитие на 

Българската армия и актуалните задачи решавани от нея, с което се създават предпоставки 
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за директен трансфер на съвременни знания в учебния процес и формулиране на 

адекватни предложения по социалната политика в Българската армия и нормативни 

документи създавани от Министерство на отбраната. Това именно намирам за най-голямо 

достойнство на научната продукция на кандидата и за признак за научна зрялост и 

социална ангажираност, качества съзвучни с целите на конкурса. 

В обобщен вид научните и научно-приложните приноси на гл. ас. д-р Теодора 

Виткова Георгиева, без претенция за изчерпателност, могат да се представят така: 

1.  Направен е оригинален за българска културна среда системен анализ, на 

основата на богат емпиричен материал, за функционирането на семействата на 

военнослужещите от Българската армия, като са изведени спецификите детерминирани от 

особеностите на професията. На тази основа са очертани уязвимите групи семейства на 

военнослужещи, формулирани са редица възможности за оптимизиране на социалната 

политика на Министерството на отбраната и препоръки към съществуващи нормативни 

документи. 

(Вж. публикация  № 3, от списък приложен от кандидата) 

 

2. Задълбочено са концептуализирани понятия от тематичното поле на 

психологията на брака, като ”удовлетвореност от брака”, „стабилност на брака”, както и 

са очертани консултативни и терапевтични подходи при проблеми в брака. 

(Вж. публикации  № 7.5, 7.6, 7.7, и 7.8 от списък приложен от кандидата) 

 

3. Концептуализиран и верифициран, чрез емпирични данни придобити с широка 

извадка от военнослужещи, е модел за структурата на организационния климат във 

формированията и структурите на Въоръжените сили на Република България, като 

същевременно са адаптирани и валидизирани за български културен и армейски контекст 

инструменти за психологично измерване по модела. 

(Вж. публикации  № 7.1, 9 от списък приложен от кандидата) 

 

4.  Чрез серия от емпирични изследвания и анализи на резултати от обучението във 

ВА „Г. С. Раковски“, са идентифицирани позитивни и негативни аспекти в организацията 

му и фактори, които влияят на ефективността на обучението. както и са дефинирани 

възможности за неговото развитие и оптимизиране.   

(Вж. публикации  № 7.9, 7.10, 7.11. от списък приложен от кандидата) 

 

5.  Осъществена е емпирична верификация за български културен и армейски 

контекст на установени факти и научни находки на автори от чужбина, посветени на 

междуличностна съвместимост във войсковите формирования, ценности, трудови цели и 

компетентности на офицерите, институционални способности за противодействие на 

хибридни заплахи. В тази връзка: чрез конформаторен факторен анализ е валидирана 

факторната структура на кратката форма на Петфакторен въпросник за личността с 

извадка от военнослужещи; изследвани са взаимовръзки между личностни черти, 

личностни предпочитания, ценности и трудови цели; направена е оценка на 

междуличностната съвместимост, дефинирана от петте фактора на личността и 

типологията по Юнг и Майерс-Бригс; на основата на метода на експертната оценка са 

направени изводи за институционалните възможности на Република България за 

противодействие на хибридните заплахи. 

 (Вж. публикации  № 2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16. от списък приложен от 

кандидата) 
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6.  Осъществен е научен анализ на данни и факти от тематичното поле на 

междукултурните преговори и комуникации и климата на безопасност в организациите. 

(Вж. публикации № 7.17, 7.18, 7.19 от списък приложен от кандидата) 

 

В предложените за рецензиране трудове от гл. ас. д-р Теодора Виткова Георгиева 

анализираните данни, концептуализираните модели и адаптираните инструменти за 

психологични измервания са сериозна база от знание в сферата на човешкото поведение и 

функционирането на човешките общности във военен контекст. Резултатите от тези 

изследвания имат принос за обогатяване на съвременните знания в социалната 

психология, психологията на личността и военната психология и за практико-приложните 

цели на специалистите, които работят „на терен“ във Въоръжените сили. 

В своята съвкупност те представляват солидна основа и за по-нататъшни 

фундаментални и научно-приложни изследвания, допринасят за вземане на управленски 

решения и за подготовка на военните специалисти. 

В представените по конкурса научни трудове не съм забелязал плагиатство. 

Литературни източници по моя оценка са ползвани коректно. 

 

3.  Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата 

Трудно ми е да дам оценка за преподавателската дейност на гл. ас. д-р Теодора 

Виткова Георгиева поради факта, че работим в различни висши училища. Представената 

обаче информация от висшето училище показва, че гл. ас. д-р Теодора Георгиева е 

уважаван както от обучаемите в Академията, така и от колегите си преподавател и 

изследовател. 

  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като имам предвид гореизложеното в становището, правя следните изводи 

свързани с кандидатурата на гл. ас. д-р Теодора Виткова Георгиева, за заемана на 

академичната длъжност „доцент“, област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология: 

1. Гл. ас. д-р Теодора Виткова Георгиева отговаря на минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, съгласно Приложение към чл. 1а, ал. 1 на Правилника за прилагане на Закона 

за развитието на академичния състав в Република България. 

2. Има натрупан професионален опит като преподавател и изследовател в 

сферата на висшето военно образование в съответствие с изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България за заемане на академичната 

длъжност „доцент“. 

3. Предлага за рецензиране научна продукция със значими научни и практико-

приложни приноси.  

Всичко това ми дава основание за положителна оценка за гл. ас. д-р Теодора 

Виткова Георгиева, като кандидат за академична длъжност „доцент“.  

В тази връзка препоръчам на Научното жури да предложи по реда определен във 

ВА „Г. С. Раковски“, гл. ас. д-р Теодора Виткова Георгиева да бъде избрана за заемане на 

академичната длъжност „доцент” по професионално направление 3.2. Психология.  

 

18.02.2023 г. 

гр. Варна    Изготвил становището: 

        проф. д.н. Валери Стоянов 
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1. General presentation of the candidate and the received materials for the competition 

The competition for the academic position "Associate Professor", field of higher education 3. 

Social, Economic and Legal sciences, professional direction 3.2. Psychology, was announced 

for a civilian employee for the needs of the scientific section "Strategic Security and Defense 

Studies" of the Institute "Perspective Defense Studies" at the Rakovski National Defence 

College, 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 

The opinion was assigned by decision of the Scientific Jury, determined by Order No. SI29-

RD03-01/03.01.2023 of the Head of the Rakovski National Defence College. 

The only candidate in the competition is Dr. Teodora Vitkova Georgieva, chief assistant 

prosfessor in the "National and International Security" department, "National Security and 

Defense" faculty of the Rakovski National Defence College. 

Ch. Assistant Professor Teodora Vitkova Georgieva, Ph.D., holds a bachelor's and master's 

degree in psychology, obtained at Sofia University "St. Kliment Ohridski", as well as 

specialization in psychology of development, education and culture. In 2006 she acquired the 

educational and scientific degree "doctor" in professional direction 3.2. Psychology at the 

Institute of Psychology at the BAS. From the same year until now, he has been a lecturer and 

researcher at the Rakovski National Defence College. During this period, he participated as an 

expert in a remarkable number of interdepartmental, national and international studies. He is 

currently participating as an expert in a project under the National Science Program "Security 

and Defense". 

The submitted documents meet the basic requirements of the Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria for the occupation of the academic position 

"Associate Professor". 

Ch. Assistant Professor Teodora Vitkova Georgieva, Ph.D., offers 23 scientific works in 

connection with the competition, as follows: 

1. Habilitation work: "Georgieva, T. (2022). Socio-psychological problems of families of 

military personnel. Vidji. ISBN 978-619-7621-06-8. (200 pages). 

2. Published book based on a defended dissertation work for awarding the educational 

and scientific degree "doctor": Georgieva, T. (2022). Personal strategies in the pursuit of 

happiness. IC "Vidji". ISBN 978-619-7621-07-5. (135 pages) 

3. Articles and reports published in non-refereed peer-reviewed journals or published in 

edited collective volumes or in specialized publications for classified information - 19 

items, of which 7 are co-authored, and 4 of them are in English. 

4. Studies published in non-refereed peer-reviewed journals or published in edited 

collective volumes or in specialized publications for classified information - 1 item. co-

authored. 

5. Published collective monograph chapter: Georgieva, T. (2013). Country Chapters 

Bulgaria. In G. Caforio (Ed.) Soldiers without Frontiers: The View from the Ground. 



Experiences of Asymmetric Warfare (pp. 275 – 288). Bonanno Editore. ISBN 978-88-9695-

057-9. https://dignity.reindex.net/ф RCT/main/T.php?Ifm=Pz&qe=mta=34534 

A report on the noticed citations, as well as the required documents for participation in the 

competition, is presented. 

The scientific works presented in the competition are outside the works specified in the abstract 

of the dissertation for awarding the educational and scientific degree "doctor" and are accepted 

for evaluation. The published book based on a defenced dissertation work for awarding the 

educational and scientific degree "Doctor" is not evaluated, but participates in the formation of 

the opinion of the candidate's compliance with the minimum national requirements for 

occupying the academic position "Associate Professor". 

With the scientific works presented for participation in the competition, the obtained 

educational and scientific degree "doctor" and the noted citations, Dr. Teodora Vitkova 

Georgieva meets the minimum national requirements for holding the academic position 

"associate professor", field of higher education 3. Social, Economic and Legal sciences, 

professional direction 3.2. Psychology, according to the Appendix to Art. 1a, para. 1 of the 

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

the Republic of Bulgaria (New - SG No. 56 of 2018, in force from 07.06.2018) - Minimum 

national requirements for scientific, teaching and/or artistic or the sports activity of the 

candidates for acquiring a scientific degree and for occupying the academic positions of 

"Principal Assistant", "Associate Professor" and "Professor" in field 3. Social, Economic and 

Legal sciences, professional direction 3.2. Psychology. 

On the other hand, the educational profile and accumulated professional experience from Ch. 

Assistant Professor Teodora Vitkova Georgieva, Ph.D., in the system of higher military 

education as a lecturer and researcher, are compatible with the requirements for occupying the 

academic position "Associate Professor" in professional field 3.2. Psychology, according to Art. 

53, para. (1), item 1 and item 2 of the Regulations for the implementation of the Law on the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria. 

 

2. General characteristics and assessment of the candidate's scientific production, 

scientific and scientific-applied contributions 

The scientific production of Ch. Assistant Professor Teodora Vitkova Georgieva, Ph.D., with 

whom she participated in the competition for the academic position of "Associate Professor", 

meets the requirements for the presentation of scientific works and contributes to the transfer 

of modern scientific and scientific-applied achievements in the field of social and military 

psychology, in higher education teaching and application in social practice. 

The scientific activity of Ch. Assistant Professor Teodora Vitkova Georgieva, Ph.D., is focused 

on several significant thematic areas: 

- theoretical conceptualizations and empirical studies on essential aspects of the functioning of 

the families of military personnel from the Bulgarian Army in the context of the specifics of 

the profession and the missions they perform; 



- theoretical and empirical verification of models for studying the organizational climate in the 

military formations of the Bulgarian Army; 

- systematic studies on the quality of training at the Rakovski National Defence College and the 

higher military schools; 

- empirical verification for the Bulgarian cultural and military context of established facts and 

scientific findings of authors from abroad, dedicated to interpersonal compatibility in military 

formations, values, work goals and competencies of officers, institutional capabilities to counter 

hybrid threats; 

- development of specific topics to support trainees at the Rakovski National Defence College. 

It is noteworthy that in his scientific production Ch. Assistant Professor Teodora Vitkova 

Georgieva, Ph.D., does not simply speculate on known theoretical models, as is the common 

practice in the field of psychology in our country in scientific publications for participation in 

similar competitions. It systematically and empirically investigates current socio-psychological, 

organizational and personal phenomena in the context of the dynamic development of the 

Bulgarian Army and the current tasks solved by it, which creates prerequisites for the direct 

transfer of modern knowledge in the educational process and the formulation of adequate 

proposals for social policy in the Bulgarian Army and normative documents created by the 

Ministry of Defense. This is exactly what I find to be the greatest merit of the candidate's 

scientific output and a sign of scientific maturity and social commitment, qualities consistent 

with the goals of the competition. 

In summary, the scientific and scientific-applied contributions of Ch. Assistant Professor 

Teodora Vitkova Georgieva, Ph.D., without claiming to be exhaustive, can be presented as 

follows: 

1. An original for the Bulgarian cultural environment, a systematic analysis, based on rich 

empirical material, was made for the functioning of the families of military personnel from the 

Bulgarian Army, and the specifics determined by the peculiarities of the profession were 

brought out. On this basis, the vulnerable groups of military servicemen's families have been 

outlined, a number of possibilities for optimizing the social policy of the Ministry of Defense 

and recommendations to existing normative documents have been formulated. 

(See Post No. 3, from a list attached by the applicant) 

2. Concepts from the thematic field of the psychology of marriage, such as "satisfaction with 

marriage", "stability of marriage", are thoroughly conceptualized, as well as counseling and 

therapeutic approaches to problems in marriage are outlined. 

(See publications No. 7.5, 7.6, 7.7, and 7.8 of the list attached by the applicant) 

3. Conceptualized and verified, through empirical data acquired with a wide sample of military 

personnel, is a model for the structure of the organizational climate in the formations and 

structures of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria, while at the same time 

psychological measurement tools are adapted and validated for the Bulgarian cultural and 

military context according to the model. 

(See publications No. 7.1, 9 from the list attached by the applicant) 



4. Through a series of empirical studies and analyzes of training results in the Rakovski National 

Defence College, identified positive and negative aspects in its organization and factors that 

affect the effectiveness of training. as well as defined opportunities for its development and 

optimization. 

(See publications No. 7.9, 7.10, 7.11. from the list attached by the candidate) 

5. Empirical verification was carried out for the Bulgarian cultural and military context of 

established facts and scientific findings of authors from abroad, dedicated to interpersonal 

compatibility in military formations, values, work goals and competencies of officers, 

institutional capabilities to counter hybrid threats. In this regard: the factor structure of the short 

form of the Five-Factor Personality Questionnaire with a sample of military personnel was 

validated by means of conformational factor analysis; interrelationships between personality 

traits, personal preferences, values and work goals were investigated; an evaluation of 

interpersonal compatibility, defined by the five factors of personality and typology according 

to Jung and Myers-Briggs; on the basis of the expert assessment method, conclusions were 

made about the institutional capabilities of the Republic of Bulgaria for countering hybrid 

threats. 

  (See publications No. 2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16. from a list attached by the 

candidate) 

6. A scientific analysis of data and facts from the thematic field of intercultural negotiations 

and communications and safety climate in organizations was carried out. 

(See publications No. 7.17, 7.18, 7.19 from the list attached by the applicant) 

In the works proposed for review from Ch. Assistant Professor Teodora Vitkova Georgieva, 

Ph.D., the analyzed data, the conceptualized models and the adapted tools for psychological 

measurements are a serious base of knowledge in the field of human behavior and the 

functioning of human communities in a military context. The results of these studies contribute 

to the enrichment of modern knowledge in social psychology, personality psychology and 

military psychology, and to the practical and applied goals of the specialists who work "on the 

ground" in the Armed Forces. 

In their totality, they represent a solid basis for further fundamental and scientific-applied 

research, contribute to making managerial decisions and to the training of military specialists. 

I have not noticed any plagiarism in the scientific works submitted for the competition. Literary 

sources, in my opinion, have been used correctly. 

 

3. Characterization and assessment of the candidate's educational and pedagogical 

activity 

It is difficult for me to give an assessment of the teaching activity of Ch. Assistant Professor 

Dr. Teodora Vitkova Georgieva due to the fact that we work in different higher schools. 

However, the presented information from the Rakovski National Defence College shows that 

Ch. Assistant Professor Teodora Georgieva, Ph.D., is respected both by the students at the 

College and by her teaching and research colleagues. 



  

 

CONCLUSION 

Bearing in mind the above stated in the opinion, I make the following conclusions related to the 

candidacy of Ch. Assistant Professor Teodora Vitkova Georgieva, Ph.D., for the academic 

position "Associate Professor", higher education area 3. Social, economic and legal sciences, 

professional direction 3.2. Psychology: 

1. Ch. Assistant Professor Teodora Vitkova Georgieva, Ph.D., meets the minimum national 

requirements for holding the academic position "Associate Professor", field of higher education 

3. Social, Economic and Legal sciences, professional direction 3.2. Psychology, according to 

the Appendix to Art. 1a, para. 1 of the Regulations for the Implementation of the Law on the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria. 

2. She has accumulated professional experience as a lecturer and researcher in the field of higher 

military education in accordance with the requirements of the Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria for holding the academic position of "Associate 

Professor". 

3. Offers for review scientific production with significant scientific and practical-applied 

contributions. 

All this gives me grounds for a positive assessment of Ch. Assistant Professor Teodora Vitkova 

Georgieva, Ph.D.,  as a candidate for the academic position of "Associate Professor". 

In this regard, I recommend to the Scientific Jury to propose, according to the procedure defined 

in the Rakovski National Defence College, Ch. Assistant Professor Teodora Vitkova 

Georgieva, Ph.D., to be elected to occupy the academic position "Associate Professor" in 

professional field 3.2. Psychology. 

 

18/02/2023 

City of Varna                                               Prepared the opinion: 

                                                                                             Prof. D.Sc. Valery Stoyanov 


