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Р Е З Ю М Е 

на научните трудове  

на доктор Теодора Виткова Георгиева,  

главен асистент в катедра „Национална и международна сигурност“  

на факултет „Национална сигурност и отбрана“ 

 

представени за рецензиране и участие в конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“, за цивилен служител, в научна секция „Стратегически 

изследвания на сигурността и отбраната”, на Институт „Перспективни 

изследвания за отбраната” на Военна академия „Г. С. 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 ВА „Г. С. Раковски“ и публикуван 

в Държавен вестник бр. 93/22.11.2022 г. 

 

ОПИСАНИЕ  

Съгласно група показатели за област на висшето образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология от Приложение към чл. 1а, ал. 1 от Правилник за прилагане на 

закона за развитие на академичния състав в Република България (Ново - 

ДВ, бр. 15 от 2019 г.), са представени в резюме 23 публикации за 

рецензиране, от които 1 монография (2022 г.), 1 книга на базата на защитен 

дисертационен труд (2022 г.), 1 студия (2019), 1 глава от колективна 

монография (2013 г.), 3 статии (2007-2018 г.) и 16 доклада (от 2009 до 2019 

г.). 

 

Показател В 

3. Хабилитационен труд – публикувана монография в съответната 

научна област: 

 

Георгиева, Т. (2022). Социалнопсихологически проблеми на 

семействата на военнослужещите. ИК „Виджи“. ISBN 978-619-7621-06-

8. 

 

Комплексната взаимообвързаност на военната професия със семейното 

функциониране предпоставя основния научен проблем в монографичния 

труд – влиянието на специфичните особености на организационния климат 

върху семействата на военнослужещите. Цел на разработката е да 
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представи социалнопсихологическите проблеми на професионално 

дефинираната съвкупност (семейства на военнослужещи), възникнали 

вследствие или съпътстващи специфичните предизвикателства на военната 

служба. Монографията е структурирана в раздели, в които са разгледани 

отличителни контексти от военната професия, провокиращи трудни за 

разрешаване ситуации и отношения в семействата. Службата във 

формированията инкорпорира рутинни изисквания и задължения, 

значителна част от които притежават потенциал да генерират проблеми от 

типа конфликт „работа – семейство“ при определени групи 

военнослужещи. Заминаването на военнослужещ на мироопазваща мисия 

или операция извън територията на страната – събитие, съпроводено с 

емоционални и битови колизии, които поражда у останалите членове на 

домакинството, е широко експлоатирана тематична област в 

международни и национални разработки. Стремежът на настоящата 

монография е по-нататъшното нюансиране и детайлизиране на 

преживяванията на партньорите посредством представянето на 

необнародвани данни от национални изследвания. Преместването на 

военнослужещ на служба в друг гарнизон катализира сложни за 

разрешаване обстоятелства в семейството му, които са относително слабо 

изследвани до момента. Прогнозиран принос на научния труд е тяхното 

комплексно осветяване и концептуализиране, пречупено през менталната 

рамка на институционалните програми за по-цялостно бъдещо 

разрешаване. Своеобразните проблеми на съюзите, състоящи се от двойка 

военнослужещи, също са дискутирани като съставна част, композираща 

мозайката на разглежданата житейско-професионална област. Финален 

аспект на анализ е осъществяваната социална политика на Министерството 

на отбраната в разглежданата сфера. Обект на оценка е субективното 

възприятие на военнослужещите за нивото на нейните компенсиращи и 

подпомагащи функции, насочени към минимизиране на трудностите, които 

професията поставя пред стабилността и удовлетвореността на 

семействата на военнослужещите. 

Първостепенно ниво на амбиция на настоящия научен труд е да предложи 

и защити авторски ракурс при структуриране и изследване на проблемите 

на семействата на военнослужещите. Диапазонът на решаваните задачи 

варира от научно до функционално-практическо естество. Паралелно с 

осветяване и обобщаване на проблемните области от функционирането на 

семействата на военнослужещите, провокирани от уникалните 

характеристики на професията, са и очакванията за иницииране на целево 

насочена активност за усъвършенстване на социалната политика на 
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Министерството на отбраната и трансформирането ѝ в широкоспектърна и 

детайлна рамка за институционална подкрепа. 

……………………………………………………………………………………. 

Показател Г 

5. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“ или за 

присъждане на научна степен „доктор на науките“: 

 

Георгиева, Т. (2022). Личностни стратегии в преследване на 

щастието. ИК „Виджи“. ISBN 978-619-7621-07-5. 

 

В многообразието от емоции, които задават вариабилността на 

афективното преживяване, щастието е маркерът за желано състояние и 

целеви еталон на функциониране. Субективната ценност на състоянието 

като оптимално за човешката конституция и адаптация е в опозиция с 

феноменологията му на емоция, чиято същност споделя динамичния статус 

на останалите конкретни емоции и състояния. Ценността на щастието 

провокира съзнателен стремеж за неговото удължаване и линия на 

поведение, паралелна на другите сфери на активност; афективната 

същност предрича бързата му загуба.  

Операционализирането на изведените лаико-тривиални тези за 

екзистенциалната важност на щастието и неговата мимолетност 

конструират логическите основания и предполагат обекта на проведеното 

изследване. В перспективата на относително стабилна личностна 

структура във възрастта след 30 години, изборът на специфичен арсенал от 

активности, чрез които „моментите са създавани и съхранени“ е отнесен 

към цялостната представа за щастлив живот и са потърсени неговите 

базисни личностни детерминанти.  

Синхронизирането на интуитивните идеи с научните еквиваленти отвежда 

към тематична област на висока изследователска активност, в която 

терминологичен аналог на понятието за щастие е усещането за 

благополучие. Достигнало нивото на конструкт с установени предиктори и 

съдържателна определеност, усещането за благополучие функционира и 

като сензитивна зона на досег с базисни мотиви и насоки за личностно 

развитие. В позицията си на възможни оси на пресичане, стратегиите за 

регулация на настроенията (подчинени на хедонистичния мотив) 

концептуализират репертоара от активности, чрез които моментите са 
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позитивно създавани и преживяни, а възрастта след 30 години придава на 

процесите на афективна регулация статуса на значима и приоритетна цел.  

Степента на асоциация, с която кратковременните ефекти на стратегиите за 

регулация на настроенията се интегрират към глобалните оценки за 

усещането за благополучие в периода на зрялата възрастност е 

постулираният неизвестен параметър и цел на изследването. 

Адекватността на интерпретациите е търсена в контекста на 

съпоставителен анализ с индикатор за дълговременна активност (целевото 

постигане), регистрирал доказани нива на връзки с втория конструкт.  

Поставеният проблем се разглежда в комплексен маниер, който включва 

индивидуалните различия като базисен компонент в системата от 

взаимовръзки. Универсално наложилата се петфакторна структура на 

личността и самоуважението са възприети като удобна организационна 

рамка в тази насока.  

Осъщественото емпирично изследване се разполага в контекста на 

алтернативни изследвания, които отричат или потвърждават позитивната 

връзка на стратегиите за регулация на настроението с усещането за 

благополучие. Верифицирането на теоретичното и логическо преплитане 

на конструкти и тенденции, цели да задълбочи научното разбиране за 

начините и типа лични усилия, чрез които щастието може да бъде 

постигано, както и да зададе допълващи интерпретации на личностния 

профил и активност в разглежданата възраст. 

……………………………………………………………………………………. 

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

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или 

в специализирани издания за класифицирана информация: 

 

7.1. Янакиев, Я., Георгиева, Т., Грозданова, Т. (2019). Оценка на 

организационния климат на българските въоръжени сили: импликации 

за военното лидерство. Симпозиум STO-MP-HFM-302: Основани на 

доказателства интервенции на лидери за здраве и благополучие, 09-

10 април 2019 г., Берлин, Германия (6(1), стр. 5-24). ISВN 978-92-837-

2235-9. https://www.sto.nato.int › MP-HFM-302-05. 

 

В доклада е представен модел и методология за оценка на 

организационния климат в Българската армия, апробиран върху данни от 

репрезентативни изследвания на военнослужещи във военните 

формирования на българските въоръжени сили. Методологията включва 
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скалите: организационна справедливост, възприета организационна 

ефективност, удовлетвореност от работата, ангажираност с организацията, 

намерение за напускане на организацията, доверие в лидера, стрес на 

работното място, взаимоотношения с колегите, мотивация, имидж на 

военната институция, равни възможности за професионална реализация, 

конфликт „работа-семейство” и др. Акумулираните данни са 

представителни за видовете въоръжени сили на Република България 

(Сухопътни войски, Военноморски сили, Военновъздушни сили и 

структури на пряко подчинение на Министерството на отбраната, N = 

1655, 2017 г.). Анализът на данните предоставя възможност за 

установяване на статистически значими различия между измерваните 

показатели и формулиране на изводи за подобряване на лидерството на 

стратегическо ниво. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.2. Георгиева, Т. (2019). Факторна валидност на Петфакторен въпросник 

за личността (кратка форма) в извадка от български военнослужещи. В: 

Сборник доклади  от научна конференция „Актуални проблеми на 

сигурността” 17-18 октомври 2019, Велико Търново (с. 414-423). 

Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. ISSN 2367-7473. 

 

Публикацията представя резултатите от проучване, проведено върху 

извадка от български военнослужещи (офицери) (N = 120) с цел оценка на 

психометричните качества на кратка версия на Петфакторен въпросник за 

личността. Демонстрирана е факторната структура в резултат на 

експлораторния (EFA) и конфирматорния факторен анализ (CFA). 

Резултатите от конфирматорния факторен анализ внасят доказателства в 

подкрепа на факторната валидност на въпросника. Индексите на пасване с 

емпиричните данни са както следва: χ2(263) = 333.891, p <.000; χ2/df = 

1,27; TLI =.911, CFI = 0.922; RMSEA = 0,048 и SRMR = 0,0756. 

Изследваната кратка версия на Петфакторен въпросник за личността 

притежава ясно дефинирана факторна структура, висока вътрешна 

консистентност на скалите и ниски до умерени интеркорелации между 

факторите. Обобщените резултати от CFA потвърждават хипотетичната 

петфакторна структура на въпросника. 

……………………………………………………………………………………. 
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7.3. Георгиева, Т. & Петков, П. (2018). Експертна рамка за измерване на 

институционалните способности за противодействие на хибридни 

заплахи: Емпиричен анализ на данни. Информация и сигурност: 

международно списание, 39(3), 237-256. ISSN 0861-5160, e-ISSN 1314-

2119. https://doi.org/10.11610/isij.3920. 

 

Докладът представя резултатите от анализа на институционалните 

способности за противодействие на хибридни заплахи. Анализите се 

основават на данните от оценки на експерти в областта на националната 

сигурност и отбрана и предоставят информация за развитието на 

институционалните способности за изпълнение на функциите на системата 

за защита на националната сигурност. Приложената методика осигурява 

скрининг информация относно цялостната картина на институционалните 

способности и слабостите в изпълнението на функциите на системата за 

защита на националната сигурност по начина, по който са отразени в 

менталната рамка на експертите. Естествено, субективността на 

експертните оценки е възможно да очертава картина, която съществено да 

се различава от реалната картина на институционалните способности, с 

които разполага държавата за защита на националната сигурност. 

Отчитайки трудностите при прилагането на обективни измерители в тази 

област, настоящото изследване притежава определено значение като 

референтен източник на информация по темата. Оценката на експертите 

акцентира въпросите за отношенията между институциите, изпълняващи 

първостепенна и второстепенна роля при изпълнението на функциите на 

системата за защита на национална сигурност. Анализите извеждат извода, 

че държавата е в състояние да противодейства ефективно на 

потенциалните хибридни заплахи при условие, че идентифицирането на 

заплахите се осъществява на ранен етап и стратегията за противодействие 

се изгражда върху реалистична оценка на съществуващите 

институционални способности и възможности.  

……………………………………………………………………………………. 

 

7.4. Routamaa V., Hautala T. M., Yordanova T., Boyanova D. (2007). 
Understanding value differences in various cultural contexts. Българското 
списание по психология, 3, 398-407. ISSN 0861-7813. 
 

https://doi.org/10.11610/isij.3920
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Паралелно с глобализацията, ценностите от междукултурна гледна точка 

акцентират изследователско внимание през последните години. В 

публикацията са сравнени типове ценности и работни цели в две различни 

култури. Извадката се състои от 390 финландци и 79 българи. Резултатите 

от проучването потвърждават установени факти, че ценностите генерират 

културен стрес, който трябва да се отчита в международния бизнес, както 

и наличие на споделени ценности, базирани на културата. Типичните 

ценности в българската извадка са колективизма и културата на 

мъжественост, свързани с постиженията, самонасочването, традицията и 

силата. Удоволствието от живота от гледна точка на хедонизъм и 

добронамереност са върховните ценности във финландската култура. 

Резултатите показват, че българите са по-амбициозни и устремени към по-

високи доходи. Във Финландия са важни по-меките трудови ценности и 

свободното време. Най-значимата разлика между сравняваните култури е, 

че женствените индивидуални култури ценят най-вече достатъчността на 

времето за личен или семеен живот. 

……………………………………………………………………………………. 

  

7.5. Георгиева, Т. (2015). Концептуализиране на понятията 

”удовлетвореност от брака” и „стабилност на брака”. В: Сборник доклади 

от годишна университетска научна конференция 16-17 юли 2015 

година, том 1, научно направление „Педагогически и хуманитарни 

науки“, Велико Търново (с. 60-69). Издателски комплекс на НВУ „Васил 

Левски”. ISSN 1314-1937. 

 

Удовлетвореността от брака и стабилността на брака са централните 

зависими променливи за глобална оценка на временното състояние и курса 

на брачните връзки, както и основните изходни критерии, по отношение, 

на които се съотнасят факторите, влияещи върху брака. Точната представа 

за съдържанието, което се влага в номологичната мрежа на конструктите и 

предварително заложения дизайн в измервателните инструменти е от 

значение за установяване на коректна величина на връзките на 

детерминантите на брака и правдоподобната интерпретация на получените 

резултати от емпиричните изследвания. 
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Удовлетвореността от брака се концептуализира като глобалната 

оценка, чрез която индивидът определя своя брак. Дефинициите на 

отделните автори варират според аспектите, но при всички тях присъства 

трактовката на конструкта като обща, комплексна оценка за брака, в която 

той е визиран като неделимо цяло. 

Стабилни бракове са тези, при които удовлетвореността от брака не 

варира в широки граници по протежение на времевия диапазон на 

неговото съществуване. Необходимо е да се подчертае, че в базиса на тази 

дефиниция са поставени основите за дълбока вътрешна свързаност между 

удовлетвореността от брака и стабилността на брака. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.6. Георгиева, Т. (2015). Междуличности процеси и удовлетвореност от 

брака. В: Сборник доклади от годишна университетска научна 

конференция 16-17 юли 2015 година, том 1, научно направление 

„Педагогически и хуманитарни науки“, Велико Търново (с. 70-80). 

Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. ISSN 1314-1937. 

 

Докладът разглежда ключови констатации в областта на 

междуличностните процеси в брака (когнитивни процеси, афект, 

физиология, поведенчески модели), които са доказани като фактори, 

определящи удовлетвореността в съюзите. Изследванията върху 

междуличностните процеси в брака се фокусират върху поведението по 

време на брачни конфликти и дискусии за решаване на проблеми. Бракът е 

описан като динамичен феномен, който се характеризира от продължаваща 

във времето обратна връзка от поведенческото взаимодействие между 

съпрузите към чувствата на всеки един от тях относно брачната връзка и 

последващо обратно влияние. Теоретичната рамка на подхода се ръководи 

от предпоставката, че положителното поведение подобрява глобалните 

оценки на брака, докато отрицателното поведение е деструктивно. 

Силата на подхода е в предлагания механизъм за обяснението на начина, 

по който преценките за удовлетвореността от брака се променят във 

времето. Недостатък е, че източниците на схемите на брачното 

взаимодействие и променливите, които повлияват ежедневните вариации в 

тези схеми са вън от обхвата на тяхното внимание, т. е. детайлният фокус 

върху взаимодействието не е инкорпориран в по-широка развитийна 

перспектива на брака. 
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……………………………………………………………………………………. 

 

7.7. Георгиева, Т. (2016). Подходи на брачна терапия.  В: Сборник 

доклади от годишната университетска конференция – 20-21 

октомври, том 1, научно направление „Педагогически и хуманитарни 

науки“, Велико Търново (с. 135-144). Издателски комплекс на НВУ „В. 

Левски”. ISSN 1314-1937. 

 

Представени са различните философски и теоретични основи на двете най-

разпространени брачни терапии, прилагани към военната двойка. 

Фокусираната върху решението кратковременна терапия е насочена към 

разработване на модел на решение на проблема, който не е непременно 

свързан с проблема. Емоционално фокусираната терапия се основава на 

теоретичните предположения на теорията за привързаността и има за цел 

да коригира типичните схеми на взаимодействие при двойки, които 

изпитват затруднения. 

Оцеляването на военните семейства е свързано с наличието и проявата на 

поведения като устойчивост и гъвкавост по отношение на променящите се 

служебни задачи и места. Фокусираната върху решението кратковременна 

терапия е възможно да допринесе за затвърждаването на устойчивостта на 

семейството в ситуация, провокираща нестабилност вследствие 

стресиращи фактори. Подходът е в състояние да съдейства за осъзнаването 

и привнасянето на нови значения в интерпретацията на индивидуалните 

преживявания и постигането на по-силна връзка между партньорите.  

В диадични съюзи се препоръчва емоционално-фокусираната терапия. 

Негативният цикъл на „защита-отдръпване“ представлява циркулярен 

дисфункционален подход към проблемите, който трудно може да бъде 

преодолян без професионална идентификация и терапевтична 

интервенция. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.8. Георгиева, Т. (2012). Фактори, предсказващи удовлетвореността от 

брака при български офицери. Военен журнал, 1, 24-40. ISSN 0961-7392. 

 

 

В извадка от 182 офицери (мъже), обучаеми във Военна академия “Г. С. 

Раковски“ е изследвано влиянието на някои доказани в чуждоезичната 
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литература предиктори на брачната удовлетвореност (стилове на 

привързаност, стилове за разрешаване на конфликти и отговори на 

позитивни събития, преживени от партньора). Резултатите показват, че 

офицерите декларират високи нива на удовлетвореност от своите съюзи. 

Избягващият и тревожен стил на привързаност показват умерени до 

високи значими негативни връзки с брачната удовлетвореност. 

Враждебността, проявена по време на конфликти е деструктивна в умерена 

степен за тяхното индивидуално ниво на щастие. Отговорите на съпругата 

на преживяно положително събитие демонстрират значими връзки със 

степента на тяхната удовлетвореност от брака. Най-силният предиктор на 

разглежданата зависима променлива е тревожният стил на привързаност. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.9. Георгиева, Т. (2012). Метаанализ на изследванията на качеството на 

обучението във ВА „Г. С. Раковски” през 2009-2011 г. В: Сборник доклади 

от Международна научна конференция, посветена на 100-

годишнината на ВА „Г. С. Раковски”: „Военното образование и 

научните изследвания в сферата на отбраната и сигурността: 

традиции, настояще и бъдеще”, София (с. 271-287). „Военно 

издателство” ЕООД. ISBN 978-954-9348-35-4. 

 

Метаанализът на изследванията на качеството на обучението във ВА „Г. С. 

Раковски” през 2009-2011 г. е интерпретиран в контекста на петте широки 

подхода, които дефинират същността на качеството на обучение във 

висшето образование: качеството като изключителност, като съответствие 

на стандартите, като съответствие на целта, като посрещане на явните или 

подразбиращи се потребности на клиентите и като трансформация. 

Разгледана е историята на измерването на качеството на обучението във 

ВА „Г. С. Раковски“. Метаанализът е осъществен върху данните от 

различните типове оценки, които се осъществяват в Академията  - 

вътрешни – ежегодна оценка на качеството на обучението при 

приключване на випуските, текущи оценки (при приключване на 

квалификационни курсове) и външни оценки – професионалната 

реализация на випускниците една година след службата им във 

формированията. Външните оцени предоставят възможност за сравнение 

на представянето на випускниците на Академията с випускниците на 
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висшите военни училища. Обобщените резултати показват, че 

съществуващият модел на обучение в Академията се доказва като 

ефективен във висока степен и не се налагат генерални промени в него, а 

само усъвършенстване на проблемните аспекти. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

7.10. Георгиева Т., Янакиев Я. (2016). Стабилност в динамиката: 

диагностика на развитието на някои основни компоненти на обучението 

във факултет „Командно-щабен” в периода 2000-2015 г. В: Годишна 

военнонаучна конференция на ф-т „Командно-щабен” 22-23 юни 2016 г. 

„Съвременни подходи за динамично управление на образованието и 

подготовката в сигурността и отбраната”, Годишник на Военна 

академия „Г. С. Раковски”, факултет „Командно-щабен” 1/2016, София 

(с. 68-81). ISSN 1312-2991. 

 

Докладът разглежда общата тенденция в развитието на факултет „Команд-

но-щабен” през последните 15 години чрез анализ на посоката и ръста в 

промяната на някои от основните компоненти на обучението. 

Изследването е базирано върху оценките на слушателите при ежегодните 

изследвания на качеството на обучението във ВА „Г. С. Раковски”. 

Обобщени са данните на над 895 респонденти. Резултатите показват, че 

факултет „Командно-щабен” се развива във възходяща насока, макар и с 

бавни темпове. Показани са коефициентите на промяна на компонентите 

на обучението, които могат да се използват включително за бъдещи 

прогнози. 

Общата тенденция на развитието на факултет „Командно-щабен” за 

последните 15 години според оценките на слушателите е позитивна. 

Динамично управление за поддържане на високо ниво или подобряване на 

компонентите на обучението, по които са регистрирани достиженията е 

осъществявано систематично; при останалите – по-слабо. Разнообразната 

качествена и съдържателна специфика на разгледаните компоненти на 

обучението показва, че са влагани усилия в различни направления и по 

различни начини, но визията е била комплексна. Прилагани са системни, 

процесни и проектни подходи за динамично управление. 

……………………………………………………………………………………. 
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7.11. Георгиева, Т. (2012). Проблеми и предизвикателства при 

прилагането на система за определяне на рейтинга на академичния 

състав във Военна академия. В: Сборник научни трудове от 

юбилейната научна конференция по повод 10 години  от създаването 

на НВУ „Васил Левски” 14-15 юни 2012 г., том 10, Велико Търново (с. 45-

53). Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. ISВN 978-954-753-095-

9. 

 

Докладът дискутира състоянието на съществуващата в конкретния времеви 

период система във Военна академия „Г. С. Раковски“ за оценка на 

рейтинга на членовете на академичния състав от техните обучаеми. 

Основно внимание е насочено към идентифицирането на негативите и 

позитивите при прилагането на рейтингова система за оценка на 

индивидуалното изпълнение на преподавателите. Акцентира се върху най-

често проявяваните изкривявания при оценяването, а именно ефектите: 

„Доктор Фокс“, „студен-топъл“, личността на преподавателя, размерът на 

класа/курса, свързаните с пола възприятия, типа на дисциплините 

(количествени/неколичествени; избираеми/задължителни), ниво на курса и 

др. Предизвикателствата (позитивите) на рейтинговите системи за оценка 

представянето на членовете на академичния състав са изявени в сферата на 

приложението им като средство за обратна връзка; критерий за 

професионалното израстване на преподавателите; индикатор за раздаване 

на бонуси; източник на познание за ориентацията на студентите при избор 

на дисциплини. Формулира се заключението, че при оценка на рейтингите 

на преподавателите трябва да се подхожда предпазливо и да се отчита 

относителността на числото, което се получава като резултат. 

……………………………………………………………………………………. 

7.12. Георгиева, Т. (2018) Измерване на компетентности на офицери. 

Методологически въпроси. В: Сборник доклади от международна 

научна конференция 6-7 април 2017. Военна академия „Георги Стойков 

Раковски” – 105 години знание в интерес на сигурността и 

отбраната”, София (с. 209-215). ISBN 978-619-7478-00-6. 
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Въпреки нарастващата популярност на изграждането на модели на 

компетентности, научната общност възприема темата с известна доза 

скептицизъм. В основата на дискусиите е валидността на 

компетентностите като измерими конструкти. Цел на доклада е да разгледа 

методологическите изисквания за постигане на конструкт валидност на 

инструментите за измерване на компетентности на офицери. Дискутират се 

различните подходи и проблеми за постигане на репрезентативност на 

извадката от айтеми за въпросниците. Правят се препратки към 

използваните методи за измерването на компетентности на 

военнослужещи в Института „Перспективни изследвания за отбраната“, 

ВА „Г. С. Раковски“. Извеждат се проблемни области и насоки за 

подобряване на бъдещите изследвания. 

Формулира се заключението, че измерването на компетентности на 

военнослужещи (офицери), осъществявано в Института „Перспективни 

изследвания за отбраната“ съответства в средна степен на 

методологическите изисквания, разработени в научните подходи. Пълно 

съвпадение е трудно да се очаква не поради липса на научен капацитет, а 

по причина на високите финансови и времеви разходи, които би коствала 

детайлната оценка на всички длъжности, които са били или предстои да 

бъдат обект на оценка. Въпреки това някои подобрения могат да бъдат 

направени и по-доброто разбиране на теоретичните подходи в областта би 

спомогнало значително. 

……………………………………………………………………………………. 

7.13. Георгиева, Т. (2010). Ценности и личностни предразположения при 

военнослужещи (Част 1. Конструкти и инструменти). В: Сборник доклади 

от годишната университетска научна конференция на НВУ "В. 

Левски", том 6, Велико Търново (с. 101-112). Издателски комплекс на 

НВУ „Васил Левски”. ISSN 1314-1937. 

   

        Целта на доклада е на базата на концептуализациите на четири 

психологически конструкта (ценности, трудови цели, Петфакторен модел 

за личността и типове по Юнг и Майерс-Бригс) да екстрахира факторно-

извлечени и надеждни скали за тяхното измерване. Факторизацията на 

въпросниците е осъществена върху извадка от 103 обучаеми във ВА „Г. С. 

Раковски“. Въпросникът на Шварц от 56 айтема демонстрира четири 

факторно решение и високи коефициенти алфа за вътрешна 



14 
 

консистентност. Интеркорелациите между скалите са ниски до умерени. 

Факторният анализ на 22-айтемния въпросник за трудови цели на 

Вандарик и Хофстеде диференцира два напълно независими фактора с 

високи коефициенти алфа. Краткият Петфакторен въпросник за личността 

демонстрира добра факторна структура, като единствената скала с алфа за 

вътрешна консистентност по-ниска от .70 е отвореността към опита. 

Интеркорелациите между факторите са ниски до умерени. 

Факторизирането на MBTI потвърждава четирите фактора с относително 

чиста структура и високи коефициенти за вътрешна консистентност. 

Единствената умерена интеркорелация, която се идентифицира е между 

усещане и решаване. Като цяло, факторните структури на разработените 

въпросници гарантират валидността на направените впоследствие изводи.  

……………………………………………………………………………………. 

 

7.14. Георгиева, Т. (2010). Ценности и личностни предразположения при 

военнослужещи (Част 2. Връзки). В: Сборник доклади от годишната 

университетска научна конференция на НВУ "В. Левски", том 6, Велико 

Търново (с. 113-124). Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. ISSN 

1314-1937. 

 

Целта на доклада е да изследва връзките между ценностите, трудовите 

цели, чертите на личността по Петфакторния модел и личностните 

предпочитания по Юнг и Майерс-Бригс. Чертите и личностните 

предпочитания са трайни диспозиции („какво са хората“), докато 

ценностите и трудовите цели са трайни цели („какво хората считат за 

важно“). В резултат на анализите върху извадка от 103 обучаеми във ВА 

„Г. С. Раковски“ са изведени следните изводи: 

1. Личностните диспозиции потвърждават своята отличителност от 

ценностите и трудовите цели като нива на регулация на поведението. 

Никой от конструктите не може да асимилира или да включи в своята 

категория другото. 2. Ценностите и трудовите цели, вероятно на основата 

на характеристиката „идеален стандарт на поведение“, показват значими 

връзки между всички свои типове. 3. Въпреки акцентираната когнитивна 

природа на ценностите, в настоящето изследване те корелират с повече и с 

по-голяма сила с диспозиции с темпераментова основа, отколкото с 

диспозиции, окачествявани като преимуществено когнитивни по природа. 
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Този факт провокира извода, че същността на ценностите е не в по-малка 

степен темпераментово-емоционална, отколкото когнитивна. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.15. Георгиева, Т., Симеонов, Н. (2009). Междуличностна съвместимост 

според Петфакторния модел в екипи от Националната гвардейска част. 

В: Сборник доклади от годишната университетска научна 

конференция на НВУ "В. Левски", том 7, Велико Търново (с. 6-14). 

Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. ISSN 954-753-035-6. 

 

Докладът разглежда междуличностната съвместимост в рамките на 

Петфакторния модел за личността. Структурата на личността е 

анализирана като входна променлива, екипната ефективност и сплотеност - 

като изходни променливи. В извадка от 52 гвардейци е изследвана 

степента, в която междуличностната съвместимост се асоциира с по-

високи субективни балове на ефективност и сплотеност в екипи на 

Националната гвардейска част. Резултатите не потвърждават категорично 

издигнатата хипотеза, че екипите с умерена екстраверсия, висока 

емоционална стабилност и умерена доброжелателност се характеризират с 

по-високи субективни оценки за сплотеност и ефективност. Налице са 

данни, които загатват единствено за възможна тенденция в тази насока и 

повдигат необходимостта от контролиране на всички останали фактори, 

които биха повлияли връзката между междуличностната и екипната 

сплотеност и ефективност. 

……………………………………………………………………………………. 

7.16. Георгиева, Т., Симеонов, Н. (2009). Междуличностна съвместимост 

според типологията на Юнг и Майерс-Бригс в екипи от Националната 

гвардейска част. В: Сборник доклади от годишната университетска 

научна конференция на НВУ "В. Левски", том 7, Велико Търново (с. 15-

26). Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. ISSN 954-753-035-6. 

 

Докладът разглежда междуличностната съвместимост в рамките на 

типологията на Юнг и Майерс-Бригс. В извадка от 52 гвардейци е 

изследвана степента, в която междуличностната съвместимост се асоциира 

с по-високи субективни рангове на ефективност и сплотеност в екипи на 

Националната гвардейска част. След кратко представяне на основните 
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очертания на психологичните типове по Юнг и Майерс-Бригс се представя 

по-задълбочено темата за видовете съвместимост между психологичните 

типове в измеренията на взаимоотношения на: двойственост, идентичност, 

активност, огледалност, полу-двойнственост, сравнение, конфликт, Свръх-

Аза, полу-идентичност, противоположност, илюзорност, сходство, полза и 

супервизия. Натрупването на типичния за военнослужещите тип ESTJ 

предопределя взаимоотношенията на „идентичност“ като най-

разпространените в повечето екипи. Резултатите от изследването 

репликират факта, че доминирането на конфликтния стил коварира с най-

ниска субективно възприемана ефективност и сплотеност. Екипи с 

преобладаващи позитивни и негативни съвместимости по Юнг и Майерс-

Бригс показват съответно най-високата и най-ниската оценка по 

субективна възприемана екипна ефективност и сплотеност. 

……………………………………………………………………………………. 

7.17. Георгиева, Т. (2010). Особености на културата и комуникацията в 

Афганистан. В: Сборник доклади от Пета международна конференция 

„Партньорство, изследвания и технологии за отбраната – Хемус 

2010”, 27 май 2010 г., Пловдив (с. 272-280). Конгресен център 

Международен панаир Пловдив. ISSN 1312-2916. 

 

Военните мисии в Афганистан поставят българските военнослужещи в 

ситуация на взаимодействие със специфична културна среда. Афганистан е 

етнически разнородна държава, религиозно доминирана от Исляма. В 

държавата битуват ценности, стил на живот, маниери и табута, значително 

различаващи се от християнските норми и ценности. Конструктивното и 

безопасно взаимодействие с местното население изисква значителни 

кроскултурни познания и комуникационни умения. Липсата на подходяща 

информация за културната специфика на страната може да доведе до 

неразбиране, провокиращо агресия, която от своя страна да породи 

негативни и опасни за живота на военнослужещите ситуации. 

Целта на настоящия доклад е да обобщи най-важните и практически 

значими особености, свързани с културата и комуникацията в Афганистан. 

Представените конкретни изводи съдържат потенциал да съдействат за 

ефективното взаимодействие на българските военнослужещи с 

афганистанското общество. Измеренията на специфичната културна 

специфика в страната са разгледани през призмата на етническото 



17 
 

разнообразие, характеристиките на семейството и социалните отношения. 

Формулирани са практически препоръки за адекватно поведение в средата, 

дефинирана от създадените социални отношения, подходящата или 

неправомерна вербална и невербална комуникация (жестове, маниери и 

табута). Заключителната теза на публикацията разглежда безопасността и 

ефективността на българските военнослужещи в Афганистан като свързана 

в голяма степен с избягване на социалните недоразумения и възприемане 

на подходящото поведение в една различна културна среда. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.18. Георгиева, Т., Воденичарски, С. (2011). Междукултурни преговори 

(първа част). В: Г. Карастоянов (Ред.). Сборник “Военна психология и 

лидерство”, трета част, София (с. 197-215). Военна академия “Г. С. 

Раковски“. ISВN 978-954-9348-25-5. 

 

Успешното провеждане на междукултурни преговори предполага широка 

база от културно специфична информация за правилна интерпретация на 

изявленията, действията и намеренията на представителя на другата 

култура. Изследванията на културните стилове на преговаряне се разделят 

на две базисни групи. Първата описва и анализира спецификите на 

преговаряне, типични за всяка отделна култура и като резултат се извеждат 

насоки за „преговори с конкретна култура”. Вторият подход е крос-

културен и сравнителен. Стреми се да идентифицира някои базисни 

елементи в преговарящите стилове и да определи начина, по който те са 

отразени в отделните култури. Предимството на този подход е, че успява 

да сведе голямото разнообразие от култури до ограничен брой измерения. 

Salacuse (1998) идентифицира 10 елемента в преговорния процес, 

повлияващи се от културата - цели на преговарянето (споразумение или 

взаимоотношение); нагласи към преговорния процес (печеля-печелиш или 

печеля-губиш); личностни стилове (формални или неформални); стилове 

на комуникация (директна или индиректна); емоционалност (висока или 

ниска); сензитивност към времето (висока или ниска); форма на 

споразумение (обща или специфична); изграждане на споразумение 

(отдолу-нагоре или отгоре-надолу); организация на екипа (един лидер или 

групов консенсус); поемане на риск (висок или нисък). В допълнение е 

разгледана е културната специфика на 10-те фактора на преговарянето във 

Франция, Русия и Америка.  
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……………………………………………………………………………………. 

7.19. Георгиева, Т. (2016). Климат на безопасност в организациите.  В: 

Сборник доклади от годишната университетска конференция – 20-21 

октомври, том 1, научно направление „Педагогически и хуманитарни 

науки“, Велико Търново (с. 145-154). Издателски комплекс на НВУ „В. 

Левски”. ISSN 1314-1937. 

 

Климатът на безопасност е характеристика на индустриалните 

организации и ключово понятие, с което оперира теорията на 

управлението на високо надеждните организации. Понятието е 

разграничено от културата на безопасност. Разгледани са изследвания в 

областта, които оценяват ефекта на ключови предсказващи променливи. 

Климатът на безопасност се доказва като организационен фактор, който се 

разглежда като антецедент при индустриалните инциденти. Главната 

практическа цел на цитираните изследвания е резултатите да се интегрират 

към интервенциите, така че да се постигнат по-високи нива на реална 

безопасност при трудовото изпълнение. Основно следствие е, че 

интервенциите по безопасност е необходимо да адресират множество нива 

едновременно – както причините в индивида, така и по-широките 

организационни фактори (комуникация, лидерство, климат на 

безопасност). Посредством акумулиране на широк кръг от променливи на 

множества нива в организацията е вероятно да се идентифицират и 

минимизират коренните причини за небезопасното поведение и 

инцидентите. Специфично, оценката на климата на безопасност може да 

помогне да се определят факторите, които във възприятията на 

служителите са критични за безопасността и познанието да се използва 

като източник на информация в допълнение към обективния контрол. 

……………………………………………………………………………………. 

 

9. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или 

в специализирани издания за класифицирана информация 

Янакиев, Я., Георгиева, Т., Грозданова, Т. (2019). Методика за оценка на 
организационния климат във формированията и структурите на 
въоръжените сили на Република България. Военна академия „Г. С. 
Раковски”. ISBN 978-619-7478-27-3. 
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Монографията представя модел и методика за оценка на организационния 

климат във военните формирования и структури, разработени и 

апробирани от авторски изследователски екип от Института 

„Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия „Г. С. 

Раковски“. Нейната научна и практическа стойност може да бъде 

обобщена в няколко направления. Първо, в методиката са включени с 

пълния си текст въпросници, които измерват определени теоретични 

конструкти, посочва се техният произход и се разглеждат някои 

психометрични показатели, които ги характеризират като надеждни и 

валидни мерки за изследователски цели във военна и невоенна среда. 

Повечето от въпросниците притежават отлични коефициенти за вътрешна 

консистентност и чиста в съдържателно отношение факторна структура, 

като само малка част от тях се нуждаят от доразработване. Всички те могат 

да бъдат полезен инструмент за измерване на различни въпроси или 

проблеми, свързани с дейността и интересите на военни психолози, 

преподаватели, докторанти и студенти.  

На второ място, в методиката е проследен цялостният процес на 

апробиране на определен теоретичен модел – до доказване на неговата 

структура и приложимостта му. Независимо че не са приложени най-

модерните статистически методи за доказателство в областта (например 

свързаните със структурното моделиране), смятаме, че дори и в този си вид 

разработката би могла да бъде особено полезна за докторантите на Военна 

академия „Г. С. Раковски“, които остават на нивото на формулиране на 

даден модел и автоматично приемат, че той представлява научен принос, 

без да бъдат направени и минимални усилия за неговото доказване. В 

методиката ясно е показано, че колкото привлекателен и логичен да 

изглежда даден постулиран модел, най-често той се доказва само частично. 

Въпреки това в целия преминат процес на приемането или отхвърлянето на 

първоначалните хипотези познанието постига по-високи нива и се 

разкриват идеи, които не са били забелязани в началото или са били 

интерпретирани по погрешен начин.  

Трето, настоящата методика е полезна за бъдещите изследвания на 

организационния климат във формированията/структурите на въоръжените 

сили на Република България. Тя способства да се направят изводи за 

факторите, чието изследване е необходимо да продължи, както и за новите 

променливи, които трябва да се добавят, за да се постигне по-добра и по-

адекватна на практическите потребности предсказваща сила на модела. 



20 
 

Публикуването на настоящия научен труд позволява на изследователите от 

Института „Перспективни изследвания за отбраната“ да запознаят 

научната аудитория с натрупаните научноприложни практики и опит от 

изследване на организационния климат във военна среда, като 

същевременно предоставят верифицирани инструменти и модел за 

провеждане на подобен вид емпирични изследвания. 

……………………………………………………………………………………. 

10. 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/RCT/main/T.php?Ifm=Pz&qe=mta=34534 
 

Натрупването на значителен опит от участието на българските въоръжени 

сили в операции на асиметрична война е съпроводено със създаването на 

научна основа за неговата интерпретация и концептуализация. В извадка 

от 59 военнослужещи чрез метода на структурираното интервю е 

проведено изследване на опита на военнослужещите в следните 

практически направления: първи впечатления от участие в международни 

военни мисии; опит от пряко участие в операции по време на мисията; 

предварителна подготовка и изисквано представяне по време на мисията; 

взаимодействие с други актьори; мотивация и удовлетворение; 

психологически стрес. 

Изведени са следните изводи: доминират положителните възприятия за 

участие на български военнослужещи в асиметрични военни операции. 

Сътрудничеството с други нации се определя като успешно. Малък 

процент войници са били обект на огън, въоръжен конфликт или 

импровизирани взривни устройства. Мненията на повечето участници в 

изследването за адекватността на предварителното обучение са 

поляризирани в диапазона от изключително негативни до крайно 

положителни. Основният споменат дефицит е липсата на специфично 

обучение за всяка конкретна позиция. Основните трудности и проблеми 

при сътрудничеството с местните сили, местното население, местните 

властови структури и колеги от други националности са езиковите и 

културни бариери. Положителните емоции на българските военнослужещи 

в тези сфери са свързани с натрупване на опит в международната среда; 

обмяна на опит и знания; установяване на ценни контакти и 

удовлетвореност от проявените положителни нагласи към българските 

https://dignity.reindex.net/RCT/main/T.php?Ifm=Pz&qe=mta=34534
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войски от местни актьори и коалиционни партньори. Кристализиралите 

научени уроци са свързани с културния релативизъм, необходимостта от 

уважение към местното население, професионализъм, бдителност и 

предпазливост. Най-често споменаваните мотиви за участие в асиметрични 

бойни действия са финансови облаги, придобиване на опит и знания в 

международна среда, търсене на предизвикателства и доказване на себе си. 

Голяма част от респондентите са удовлетворени от постигнатите лични 

резултати и от резултатите от самите мисии. Най-значимите посочени 

лични резултати са натрупване на ценен опит от работата в международна 

среда, кариерно развитие и удовлетвореност от изпълнението на задачите. 

Най-важните резултати от мисиите са удовлетвореността от изпълнението 

на задачите от българския контингент, защита на живота на всички 

военнослужещи и запазване престижа на Българската армия. Според 

повечето интервюирани психологическият стрес по време на операциите 

на асиметричната война не е бил твърде висок, но военнослужещите са 

изпитвали определени страхове (от загуба на собствен живот и на колеги, 

за роднини в България и от провал в работата). Най-често използваните 

стратегии за справяне със стреса са концентрация върху работата, спорт, 

срещи с колеги, книги и далечни контакти с роднини. Адаптацията на 

българските военнослужещи след асиметричните бойни действия е 

протекла „нормално” и „безпроблемно”. Основните области, изискващи 

по-големи усилия, са приспособяването към ритъма на живот и работа в 

Българската армия след завръщането и справянето с последващите ефекти 

от някои преживявания по време на мисиите. Прилагани са конструктивни 

стратегии за справяне в зависимост от конкретния проблем. 

 

 

16.01.2023 г. 

гр. София                                           Гл. ас. д-р …………………Т. Георгиева 



22 
 

R E Z U M E 

of scientific works 

of Teodora Vitkova Georgieva, PhD, 

chief assistant in the “National and International Security” department 

of the faculty of “National Security and Defense” 

 

 

submitted for review and participation in a competition 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 Defence Advance 

Research Institute 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 

Commandant of the Rakovski National Defence College and published in the 

State Gazette issue 93 of 22.11.2022. 

 

 

 

DESCRIPTION 

According to a group of indicators for the field of higher education 3. 

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

from the Annex to Art. 1a, para. 1 of the Regulations for application of the law 

for development of the academic staff in the Republic of Bulgaria (New - SG 

No. 15 of 2019), 23 peer-reviewed publications are presented in a summary, of 

which 1 monograph (2022), 1 book based on a dissertation (2022), 1 studios 

(2019), 1 collective monograph chapter (2013), 3 articles (2007-2018) and 16 

reports (2009 to 2019). 

 

 

Indicator B 

3. Habilitation work - published monograph in the relevant scientific field : 

 

Georgieva, T. (2022). Socio-psychological problems of families of military 

personnel. "Vidji" PH. ISBN 978-619-7621-06-8. 

 

The complex interconnectedness of the military profession with family 

functioning presupposes the main scientific problem in the monographic work - 

the influence of the specific features of the organizational climate on the 
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families of military personnel. The purpose of the development is to present the 

socio-psychological problems of the professionally defined population (families 

of military personnel), arising as a result of or accompanying the specific 

challenges of military service. The monograph is structured in sections that 

examine distinctive contexts of the military profession, provoking difficult 

situations and relationships in families. Service in military formations 

incorporates routine requirements and duties, a significant number of which 

have the potential to generate work-family conflict problems for certain groups 

of servicemen. The departure of a military serviceman on a peacekeeping 

mission or an operation outside the territory of the country - an event 

accompanied by emotional and domestic conflicts that causes other members of 

the household - is a widely exploited thematic area in international and national 

developments. The aim of this monograph is to further nuance and detail the 

experiences of partners through the presentation of unpublished data from 

national studies. The transfer of a serviceman to serve in another garrison 

catalyzes difficult to resolve circumstances in his family that have been 

relatively little studied to date. An anticipated contribution of scholarly work is 

their complex illumination and conceptualization, refracted through the mental 

framework of institutional programs for a more holistic future resolution. The 

peculiar problems of unions consisting of a pair of military personnel are also 

discussed as a constituent part composing the mosaic of the considered life-

professional area. The final aspect of the analysis is the implemented social 

policy of the Ministry of Defense in the field under consideration. The subject of 

evaluation is the subjective perception of military personnel about the level of its 

compensatory and supporting functions aimed at minimizing the difficulties that 

the profession poses to the stability and satisfaction of military personnel's 

families. 

A primary level of ambition of the present scientific work is to propose and 

defend an author's perspective in structuring and researching the problems of 

military servicemen's families. The range of solved tasks varies from scientific 

to functional-practical nature. In parallel with illuminating and summarizing the 

problem areas of the functioning of military servicemen's families, provoked by 

the unique characteristics of the profession, there are also expectations for the 

initiation of targeted activity for the improvement of the social policy of the 

Ministry of Defense and its transformation into a broad-spectrum and detailed 

framework for institutional support. 

……………………………………………………………………………………. 
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Indicator G 

5. A published book based on a protected dissertation work for the award 

of an educational and scientific degree "PhD" or for the award of a 

scientific degree "Doctor of Sciences": 

 

Georgieva, T. (2022). Personal Strategies in the Pursuit of Happiness. "Vidji" 

PH. ISBN 978-619-7621-07-5. 

 

In the multiplicity of emotions that define the variability of affective experience, 

happiness is the marker of a desired state and target benchmark of functioning. 

The subjective value of the state as optimal for the human constitution and 

adaptation is in opposition to his phenomenology of emotion, whose essence 

shares the dynamic status of other concrete emotions and states. The value of 

happiness provokes a conscious effort to prolong it and a line of behavior 

parallel to other spheres of activity; the affective essence predicts its rapid loss. 

The operationalization of the derived lay-trivial theses about the existential 

importance of happiness and its transience construct the logical grounds and 

suggest the object of the conducted research. In the perspective of a relatively 

stable personality structure in the age after 30 years, the selection of a specific 

arsenal of activities through which "moments are created and preserved" was 

referred to the overall concept of a happy life and its basic personality 

determinants were sought. 

The synchronization of intuitive ideas with scientific equivalents leads to a 

thematic area of high research activity, in which the terminological analogue of 

the concept of happiness is the feeling of well-being. Having reached the level 

of a construct with established predictors and content determination, the 

construct of well-being also functions as a sensitive area of contact with basic 

motives and guidelines for personal development. In their position as possible 

axes of intersection, mood regulation strategies (subject to the hedonic motive) 

conceptualize the repertoire of activities through which moments are positively 

created and experienced, and the age after 30 years gives the processes of 

affective regulation the status of significant and priority purpose. 

The degree of association with which the short-term effects of mood regulation 

strategies integrate to global ratings of well-being in adulthood is the postulated 

unknown parameter and aim of the study. The adequacy of the interpretations 

was sought in the context of a comparative analysis with an indicator of long-

term activity (target achievement) that registered proven levels of relationships 

with the second construct. 
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The problem posed is considered in a complex manner that includes individual 

differences as a basic component in the system of interrelationships. The 

universally imposed five-factor structure of personality and self-esteem have 

been adopted as a convenient organizational framework in this regard. 

The conducted empirical research is situated in the context of alternative studies 

that deny or confirm the positive relationship of mood regulation strategies with 

the emotional well-being. The verification of the theoretical and logical 

interweaving of constructs and trends aims to deepen the scientific 

understanding of the ways and types of personal efforts through which 

happiness can be achieved, as well as to set complementary interpretations of 

the personality profile and activity at the age under consideration. 

……………………………………………………………………………………. 

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

published in edited collective volumes or in specialized publications for 

classified information: 

 

7.1. Yanakiev, Y., Georgieva, T., Grozdanova, T. (2019). Assessment of the 

organizational climate of the Bulgarian armed forces: implications for military 

leadership. STO-MP-HFM-302 Symposium: Evidence-Based Interventions for 

Health and Well-Being Leaders, 09-10 April 2019, Berlin, Germany (6(1), pp. 

5-24). ISBN 978-92-837-2235-9. https://www.sto.nato.int › MP-HFM-302-05. 

 

The report presents a model and methodology for assessing the 

organizational climate in the Bulgarian Army, tested on data from representative 

surveys of military personnel in the military formations of the Bulgarian Armed 

Forces. The methodology includes the following scales: organizational justice, 

perceived organizational effectiveness, job satisfaction, commitment to the 

organization, intention to leave the organization, trust in the leader, stress at 

work, relationships with colleagues, motivation, image of the military 

institution, equal opportunities for professional realization, "work-family" 

conflict, etc. The accumulated data are representative of the types of armed 

forces of the Republic of Bulgaria (Land Forces, Navy, Air Force and structures 

directly subordinate to the Ministry of Defense, N = 1655, 2017). Data analysis 

provides an opportunity to establish statistically significant differences between 

measured indicators and formulate conclusions to improve leadership at a 

strategic level. 

……………………………………………………………………………………. 
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7.2. Georgieva, T. (2019). Factorial validity of the Five Factors Personality 

Questionnaire (Short Form) in a sample of Bulgarian Military Officers. In: 

Proceedings of the scientific conference "Current problems of security" 

October 17-18, 2019, Veliko Tarnovo (pp. 414-423). Publishing complex of 

Vasil Levski National University. ISSN 2367-7473. 

 

The publication presents the results of a study conducted on a sample of 

Bulgarian military personnel (officers) (N = 120) in order to assess the 

psychometric properties of a short version of the Five- Factor Personality 

Questionnaire. The factor structures resulting from exploratory (EFA) and 

confirmatory factor analysis (CFA) are demonstrated. The results of the 

confirmatory factor analysis provide evidence for supporting the factorial 

validity of the questionnaire. The fit indices with the empirical data are as 

follows: χ2(263) = 333.891, p < .000; χ2/ df = 1.27; TLI = .911, CFI = 0.922; 

RMSEA = 0.048 and SRMR = 0.0756. The investigated short version of the 

Five-Factor Personality Questionnaire has a clearly defined factor structure, high 

internal consistency of the scales, and low to moderate intercorrelations between 

the factors. Summary CFA results confirmed the hypothesized five-factor 

structure of the questionnaire. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.3. Georgieva, T. & Petkov, P. (2018). Expert framework for measuring the 

institutional capabilities to counter hybrid threats: Empirical data analysis. 

Information and Security: An International Journal, 39 (3), 237-256. ISSN 

0861-5160, e-ISSN 1314-2119. https://doi.org/10.11610/isij.3920 . 

 

The report presents the results of the analysis of institutional capabilities to 

counter hybrid threats. The analyzes are based on the data from experts` 

assessments and provide information on the development of institutional 

capabilities to perform the functions of the national security defense system. The 

applied methodology provides screening information regarding the overall 

picture of institutional capabilities and weaknesses in the performance of the 

functions of the national security defense system as reflected in the mental 

https://doi.org/10.11610/isij.3920
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framework of the experts. Naturally, because of the subjectivity of expert 

assessments, it is possible to draw a picture that differs significantly from the 

real picture of the institutional capabilities available to the state to defend 

national security. Considering the difficulties in the application of objective 

measures in this area, the present study has a certain importance as a referent 

source of information on the subject. The assessment of the experts highlights 

the issues of the relations between the institutions playing a primary and 

secondary role in the performance of the functions of the national security 

defense system. The analyzes conclude that the state is able to counter 

effectively the potential hybrid threats provided that the identification of the 

threats is carried out at an early stage and the countermeasure strategy is built on 

a realistic assessment of the existing institutional capabilities.  

……………………………………………………………………………………. 

 

7. 4. Routamaa V., Hautala TM, Yordanova T., Boyanova D. (2007). 
Understanding value differences in various cultural contexts. The Bulgarian 
Journal of Psychology, 3, 398-407. ISSN 0861-7813. 
 

In parallel with globalization, values from an intercultural perspective have 

accentuated research attention in recent years. The publication compared types 

of values and work goals in two different cultures. The sample consists of 390 

Finns and 79 Bulgarians. The results of the study confirm established facts that 

values generate cultural stress that must be taken into account in international 

business, as well as the presence of shared values based on culture. Typical 

values in the Bulgarian sample are collectivism and the culture of masculinity, 

associated with achievement, self-direction, tradition and strength. Enjoyment of 

life in terms of hedonism and benevolence are the supreme values in Finnish 

culture. The results show that Bulgarians are more ambitious and aim for higher 

incomes. Softer work values and leisure are important in Finland. The most 

significant difference between the cultures compared is that feminine individual 

cultures value above all the sufficiency of time for personal or family life. 

……………………………………………………………………………………. 

  

7.5. Georgieva, T. (2015). Conceptualization of the concepts of "marital 
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satisfaction" and "marital stability". In: Proceedings of the annual university 

scientific conference July 16-17, 2015, volume 1, scientific direction 

"Pedagogical and humanitarian sciences", Veliko Tarnovo (pp. 60-69). 

Publishing complex of Vasil Levski National University. ISSN 1314-1937. 

 

Marital satisfaction and marital stability are the central dependent variables for a 

global assessment of the temporal state and course of marital relationships, as 

well as the primary baseline measures against which factors influencing 

marriage are correlated. The exact idea of the content that is put into the 

nomological network of the constructs and the pre-set design in the measuring 

instruments is important for establishing a correct magnitude of the relationships 

of the determinants of marriage and the plausible interpretation of the obtained 

results of the empirical studies. 

Marital satisfaction is conceptualized as the global assessment by which an 

individual defines his or her marriage. The definitions of individual authors vary 

according to the aspects, but all of them present the interpretation of the 

construct as a general, complex assessment of marriage, in which it is seen as an 

indivisible whole. 

Stable marriages are those in which satisfaction with the marriage does not vary 

widely over the time span of its existence. It needs to be emphasized that this 

definition lays the groundwork for a deep internal connection between marital 

satisfaction and marital stability. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.6. Georgieva, T. (2015). Interpersonal processes and marital satisfaction. In: 

Proceedings of the annual university scientific conference July 16-17, 2015, 

volume 1, scientific direction "Pedagogical and humanitarian sciences", Veliko 

Tarnovo (pp. 70-80). Publishing complex of Vasil Levski National University. 

ISSN 1314-1937. 

 

The report examines key findings in the area of interpersonal processes in 

marriage (cognitive processes, affect, physiology, behavioral patterns) that have 

been shown to be determinants of satisfaction in unions. Research on 

interpersonal processes in marriage focuses on behavior during marital conflict 

and problem-solving discussions. Marriage is described as a dynamic 

phenomenon that is characterized by a time-continuing feedback from the 
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behavioral interaction between the spouses to the feelings of each of them about 

the marital relationship and a subsequent reverse influence. The theoretical 

framework of the approach is guided by the premise that positive behaviors 

improve global assessments of marriage, while negative behaviors are 

destructive. 

The strength of the approach lies in the proposed mechanism for explaining how 

judgments of marital satisfaction change over time. A disadvantage is that the 

sources of patterns of marital interaction and the variables that influence day-to-

day variation in these patterns are outside the scope of their attention, i.e., the 

detailed focus on interaction is not incorporated into a broader developmental 

perspective of marriage. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.7. Georgieva, T. (2016). Approaches to marital therapy. In: Proceedings of 

the annual university conference - October 20-21, volume 1, scientific 

direction "Pedagogical and humanitarian sciences", Veliko Tarnovo (pp. 135-

144). Publishing complex of the National University "V. Levski". ISSN 1314-

1937. 

 

The different philosophical and theoretical foundations of the two most common 

marital therapies applied to the military couple are presented. Solution-focused 

short-term therapy aims to develop a problem-solving model that is not 

necessarily related to the problem. Emotionally focused therapy is based on the 

theoretical assumptions of attachment theory and aims to correct typical patterns 

of interaction in couples experiencing difficulties. 

The survival of military families is related to the presence and display of 

behaviors such as resilience and flexibility in the face of changing service tasks 

and locations. Solution-focused short-term therapy may contribute to 

strengthening family resilience in a situation that provokes instability due to 

stressors. The approach is able to assist in the awareness and bringing new 

meanings to the interpretation of individual experiences and the achievement of 

a stronger relationship between partners. 

In dyadic unions, emotionally-focused therapy is recommended. The negative 

defense-withdrawal cycle represents a circular dysfunctional approach to 

problems that is difficult to overcome without professional identification and 

therapeutic intervention. 

……………………………………………………………………………………. 
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7.8. Georgieva, T. (2012). Factors predicting marital satisfaction among 

Bulgarian officers. Military Journal , 1, 24-40. ISSN 0961-7392. 

 

 

In a sample of 182 officers (men), trainees at the Rakovski National Defence 

College the influence of some proven in foreign language literature predictors of 

marital satisfaction (attachment styles, conflict resolution styles and responses to 

positive events experienced by the partner) was investigated. The results show 

that officers report high levels of satisfaction with their alliances. Avoidant and 

anxious attachment styles showed moderate to high significant negative 

relationships with marital satisfaction. Hostility displayed during conflicts is 

moderately destructive to their individual level of happiness. Spouse responses 

to an experienced positive event demonstrated significant relationships with 

their degree of marital satisfaction. The strongest predictor of the dependent 

variable under consideration was anxious attachment style. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.9. Georgieva, T. (2012). A meta-analysis of research on the quality of 

education in Rakovski National Defence College during the period of 2009-

2011. In: Proceedings of the International Scientific Conference dedicated to 

the 100th anniversary of the Rakovski National Defence College: "Military 

education and scientific research in the field of defense and security: 

traditions, present and future", Sofia (pp. 271-287). "Military Publishing 

House" EOOD. ISBN 978-954-9348-35-4. 

 

Meta-analysis of studies of the quality of education in the Rakovski National 

Defence College during the period of 2009-2011 was interpreted in the context 

of the five broad approaches that define the essence of the quality of education 

in higher education: quality as exclusivity, as compliance with standards, as 

compliance with the goal, as meeting the explicit or implicit are customer needs 

and as a transformation. The history of the measurement of the quality of 

education in the Rakovski National Defence College are examined. The meta-

analysis was carried out on the data from the different types of evaluations that 

take place in the College - internal - annual evaluation of the quality of 
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education at the end of the graduations, current evaluations (at the end of 

qualification courses) and external evaluations - the professional realization of 

the graduates one year after the service them in the formations. External 

evaluations provide an opportunity to compare the performance of graduates of 

the College with graduates of higher military schools. The summarized results 

show that the existing model of training in the Rakovski National Defence 

College is proven to be highly effective and no general changes are required in 

it, only improvement of the problematic aspects. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.10. Georgieva T., Yanakiev Ya. (2016). Stability in dynamics: diagnostics of 

the development of some main components of training in the faculty 

"Command-Staff" in the period of 2000-2015. In: Annual military scientific 

conference of the "Command-Staff" faculty June 22-23, 2016. "Modern 

approaches for dynamic management of education and training in security 

and defense", Yearbook of the Rakovski National Defence College, faculty 

"Command and Staff" 1/2016, Sofia (pp. 68-81). ISSN 1312-2991. 

 

The report examines the general trend in the development of the faculty 

"Command and Staff" over the last 15 years by analyzing the direction and 

growth in the change of some of the main components of the education. The 

study is based early on the evaluations of the students in the annual studies of 

the quality of education in the Rakovski National Defence College. The data of 

over 895 respondents were summarized. The results show that the faculty 

"Command and Staff" is developing in an upward direction, albeit at a slow 

pace. The coefficients of change of the learning components are shown, which 

can also be used for future predictions. 

The general trend of the development of the faculty "Command and Staff" for 

the last 15 years, according to the evaluations of the listeners, is positive. 

Dynamic management to maintain a high level or improve the components of 

the training on which the achievements are registered is carried out 

systematically; for the others – weaker. The diverse qualitative and substantive 

specificity of the studied components of the training shows that efforts were 

made in different directions and in different ways, but the vision was complex. 

System, process and project approaches to dynamic management are applied. 

……………………………………………………………………………………. 
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7.11. Georgieva, T. (2012). Problems and challenges in the implementation of 

a system for determining the rating of the academic staff in the Rakovski 

National Defence College. In: Proceedings of the scientific publications of the 

jubilee scientific conference on the occasion of 10 years since the 

establishment of Vasil Levski National University, June 14-15, 2012, volume 

10, Veliko Tarnovo (pp. 45-53). Publishing complex of Vasil Levski National 

University. ISBN 978-954-753-095-9. 

 

The report discusses the state of the system existing in the specific time period 

in the Rakovski National Defence College for evaluating the rating of the 

members of the academic staff by their students. Main attention is directed to the 

identification of negatives and positives in the application of a rating system for 

evaluating the individual performance of teachers. Focuses on the most 

frequently exhibited biases in assessment, namely the Dr. Fox, cold-warm 

effects, instructor personality, class/course size, gender-related perceptions, 

subject type (quantitative/non-quantitative; electives /required), course level, etc. 

The challenges (positives) of rating systems for evaluating the performance of 

members of the academic staff are evident in the field of their application as a 

means of feedback; criterion for the professional growth of teachers; bonus 

distribution indicator; a source of knowledge about the orientation of students 

when choosing disciplines. The conclusion is formulated that when evaluating 

the ratings of teachers, one should approach cautiously and take into account the 

relativity of the number that is obtained as a result. 

……………………………………………………………………………………. 

7.12. Georgieva, T. (2018) Measuring officer competencies. Methodological 

issues. In: Proceedings of an international scientific conference April 6-7, 

2017. Rakovski National Defence College - 105 years of knowledge in the 

interest of security and defense", Sofia (pp. 209-215). ISBN 978-619-7478-00-

6. 

 

Despite the growing popularity of competency modeling, the scientific 

community approaches the topic with some skepticism. At the heart of the 

discussions is the validity of competencies as measurable constructs. The 

purpose of the report is to examine the methodological requirements for 

achieving construct validity of instruments for measuring officers' competencies. 



33 
 

The various approaches and problems in achieving representativeness of the 

sample of questionnaire items are discussed. References are made to the 

methods used to measure the competencies of military personnel at the Defence 

Advance Research Institute at Rakovski National Defence College. Problem 

areas and directions for improving future research are drawn. 

The conclusion was formulated that the measurement of competencies of 

military personnel (officers) carried out at the Defence Advance Research 

Institute corresponds to an average degree to the methodological requirements 

developed in scientific approaches. A complete coincidence is difficult to 

expect, not because of a lack of scientific capacity, but because of the high 

financial and time costs that a detailed evaluation of all positions required. 

However, some improvements can be made and a better understanding of the 

theoretical approaches in the field would greatly help. 

……………………………………………………………………………………. 

7.13. Georgieva, T. (2010). Values and personality dispositions in military 

personnel (Part 1. Constructs and instruments). In: Proceedings of the annual 

university scientific conference of V. Levski National University, volume 6, 

Veliko Tarnovo (pp. 101-112). Publishing complex of Vasil Levski National 

University. ISSN 1314-1937. 

   

The basic aim of the report was to extract factor-derived and reliable 

measurement scales on the base of the conceptualizations of four psychological 

constructs (values, work goals, Five-factor personality traits and types according 

to Jung and Myers-Briggs model). The factorization of the questionnaires was 

carried out on a sample of 103 trainees in the "G. S. Rakovski". The 56 item 

Schwartz questionnaire demonstrated good four-factor solution and high alpha 

coefficients for internal consistency. Intercorrelations between scales were low 

to moderate. Factor analysis of the 22-item Work Goals Questionnaire of 

Vandarik and Hofstede differentiated two completely independent factors with 

high alpha coefficients. The Brief Five -Factor Personality Questionnaire 

demonstrated good factor structure, with Openness to Experience being the only 

scale with an internal consistency alpha lower than .70. Intercorrelations 

between factors were low to moderate. MBTI factorization confirms the four 

factors with a relatively clean structure and high internal consistency 

coefficients. The only moderate intercorrelation identified was between feeling 
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and deciding. In general, the factor structures of the developed questionnaires 

ensure the validity of the subsequent conclusions. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.14. Georgieva, T. (2010). Values and personality dispositions in military 

personnel (Part 2. Relationships). In: Proceedings of the annual university 

scientific conference of V. Levski National University, volume 6, Veliko 

Tarnovo (pp. 113-124). Publishing complex of Vasil Levski National University. 

ISSN 1314-1937. 

 

The purpose of the report is to examine the relationships between values, work 

goals, personality traits according to the Five Factor Model and personal 

preferences according to Jung and Myers-Briggs. Traits and personality 

preferences are enduring dispositions ("what people are like"), while values and 

work goals are enduring goals ("what people consider important"). As a result of 

the analyzes on a sample of 103 trainees in the Rakovski National Defence 

College, the following conclusions were drawn: 

1. Personal dispositions confirm their distinctiveness from values and work 

goals as levels of behavior regulation. None of the constructs can assimilate or 

include in its category the other. 2. Values and work goals, probably based on 

the characteristic "ideal standard of behavior", show significant relationships 

among all their types. 3. Despite the emphasized cognitive nature of values, in 

the present study they correlated more and more strongly with temperamental 

basis dispositions than with dispositions characterized as predominantly 

cognitive in nature. This fact provokes the conclusion that the essence of values 

is no less temperamental - emotional than cognitive. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.15. Georgieva, T., Simeonov, N. (2009). Interpersonal compatibility 

according to the Five Factor Model in the National Guard teams. In: 

Proceedings of the annual university scientific conference of V. Levski National 

University, volume 7, Veliko Tarnovo (pp. 6-14). Publishing complex of Vasil 

Levski National University. ISSN 954-753-035-6. 

 

The report examines interpersonal compatibility within the framework of the 

Five Factor Model of personality. Personality structure was analyzed as an input 
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variable, team effectiveness and cohesion - as output variables. A sample of 52 

Guardsmen examined the extent to which interpersonal compatibility was 

associated with higher subjective scores of effectiveness and team cohesion in 

the National Guard. The results do not definitively confirm the raised hypothesis 

that teams with moderate extraversion, high emotional stability and moderate 

benevolence are characterized by higher subjective evaluations of cohesion and 

efficiency. There are data that only hint at a possible trend in this direction and 

raise the need to control for all other factors that would influence the 

relationship between interpersonal and team cohesion and effectiveness. 

……………………………………………………………………………………. 

7.16. Georgieva, T., Simeonov, N. (2009). Interpersonal compatibility 

according to the typology of Jung and Myers-Briggs in the National Guard 

teams. In: Proceedings of the annual university scientific conference of V. 

Levski National University, volume 7, Veliko Tarnovo (pp. 15-26). Publishing 

complex of Vasil Levski National University. ISSN 954-753-035-6. 

 

The report examines interpersonal compatibility within the typology of Jung and 

Myers-Briggs. A sample of 52 Guardsmen examined the extent to which 

interpersonal compatibility was associated with higher subjective ratings of 

effectiveness and team cohesion in the National Guard. After a brief 

presentation of the main outlines of psychological types according to Jung and 

Myers-Briggs, the theme of the types of compatibility between psychological 

types in the dimensions of relationships of: duality, identity, activity, mirroring, 

semi-duality, comparison, conflict, Super-Ego, half-identity, opposite, illusory, 

similarity, benefit and supervision. The accumulation of the military-typical 

ESTJ type predisposes "identity" relationships to be the prevalent in most teams. 

The results of the study replicate the fact that the dominance of the conflict style 

covaries with the lowest subjectively perceived effectiveness and cohesion. 

Teams with predominant positive and negative Jung and Myers-Briggs 

compatibilities show respectively the highest and lowest scores in terms of 

subjective perceived team effectiveness and cohesion. 

……………………………………………………………………………………. 

7.17. Georgieva, T. (2010). Peculiarities of culture and communication in 

Afghanistan. In: Proceedings of the Fifth International Conference 

"Partnership, Research and Technologies for Defense - Hemus 2010", May 27, 
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2010, Plovdiv (pp. 272-280). Congress Center International Fair Plovdiv. ISSN 

1312-2916. 

 

The military missions in Afghanistan put the Bulgarian servicemen in a situation 

of interaction with a specific cultural environment. Afghanistan is an ethnically 

diverse country, religiously dominated by Islam. Values, lifestyle, manners and 

taboos exist in the state, significantly different from Christian norms and values. 

Constructive and safe interaction with the local population requires considerable 

crosscultural knowledge and communication skills. The lack of appropriate 

information about the country's cultural specifics can lead to misunderstanding, 

provoking aggression, which in turn can create negative and life-threatening 

situations for servicemen. 

The purpose of this report is to summarize the most important and practically 

significant features related to culture and communication in Afghanistan. The 

specific conclusions presented have the potential to contribute to the effective 

interaction of the Bulgarian servicemen with the Afghan society. Dimensions of 

country-specific cultural specificity are examined through the lens of ethnic 

diversity, family characteristics, and social relations. Practical recommendations 

are formulated for adequate behavior in the environment defined by the created 

social relations, appropriate or inappropriate verbal and non-verbal 

communication (gestures, manners and taboos). The final thesis of the 

publication considers the safety and effectiveness of the Bulgarian military 

personnel in Afghanistan as largely related to avoiding social misunderstandings 

and adopting the appropriate behavior in a different cultural environment. 

……………………………………………………………………………………. 

 

7.18. Georgieva, T., Vodenicharski, S. (2011). Intercultural negotiations (part 

one). In: G. Karastoyanov (Ed.). Collection "Military psychology and 

leadership", third part, Sofia (pp. 197-215). Rakovski National Defence 

College. ISBN 978-954-9348-25-5. 

 

The successful conduct of intercultural negotiations implies a broad base of 

culturally specific information for the correct interpretation of the statements, 

actions and intentions of the representative of the other culture. Studies of 

cultural negotiation styles are divided into two basic groups. The first describes 

and analyzes the specifics of negotiation, typical for each individual culture, and 
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as a result guidelines for "negotiations with a specific culture" are derived. The 

second approach is cross-cultural and comparative. It seeks to identify some 

basic elements in negotiating styles and to determine how they are reflected in 

different cultures. The advantage of this approach is that it manages to reduce 

the wide variety of cultures to a limited number of dimensions. Salacuse (1998) 

identified 10 elements in the negotiation process influenced by culture - 

negotiation goals (agreement or relationship); attitudes towards the negotiation 

process (win-win or win-lose); personality styles (formal or informal); 

communication styles (direct or indirect); emotionality (high or low); time 

sensitivity (high or low); form of agreement (general or specific); agreement 

building (bottom-up or top-down); team organization (one leader or group 

consensus); risk taking (high or low). In addition, the cultural specificity of the 

10 factors of negotiation in France, Russia and America is examined. 

……………………………………………………………………………………. 

7.19 . Georgieva, T. (2016). Safety climate in organizations. In: Proceedings of 

the annual university conference - October 20-21, volume 1, scientific 

direction "Pedagogical and humanitarian sciences", Veliko Tarnovo (pp. 145-

154). Publishing complex of the National University "V. Levski". ISSN 1314-

1937. 

 

Safety climate is a characteristic of industrial organizations and a key concept 

with which the management theory of high reliability organizations operates. 

The concept is distinguished from safety culture. Research in the field that 

assessed the effect of key predictor variables was reviewed. 

Safety climate is proven to be an organizational factor that is seen as an 

antecedent of industrial accidents. The main practical goal of the cited studies is 

to integrate the results into the interventions so as to achieve higher levels of real 

safety in work performance. A key implication is that safety interventions need 

to address multiple levels simultaneously – both individual causes and wider 

organizational factors (communication, leadership, safety climate). By 

accumulating a wide range of variables at multiple levels in the organization, it 

is likely to identify and minimize the root causes of unsafe behavior and 

incidents. Specifically, safety climate assessment can help determine factors that 

employees perceive to be critical to safety and use knowledge as a source of 

information in addition to objective controls. 

……………………………………………………………………………………. 
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9. Studies published in non-refereed peer-reviewed journals or published in 

edited collective volumes or specialized classified information publications 

Yanakiev, Y., Georgieva, T., Grozdanova, T. (2019). Methodology for assessing 
the organizational climate in the formations and structures of the Armed 
Forces of the Republic of Bulgaria. Rakovski National Defence College. ISBN 
978-619-7478-27-3. 
 

The monograph presents a model and methodology for assessing the 

organizational climate in military formations and structures, developed and 

approved by the author's research team from the Defense Advance Research 

Institute of the Rakovski National Defence College. Its scientific and practical 

value can be summarized in several directions. First, the full text of 

questionnaires that measure certain theoretical constructs are included in the 

methodology, their origins are indicated, and some psychometric indicators are 

considered that characterize them as reliable and valid measures for research 

purposes in military and non-military environments. Most of the questionnaires 

have excellent internal consistency coefficients and a clean factor structure in 

terms of content, and only a small part of them need further development. All of 

them can be a useful tool for measuring various questions or problems related to 

the activities and interests of military psychologists, educators, doctoral 

students, and students. 

Secondly, the entire process of testing a certain theoretical model is followed in 

the methodology - until its structure and its applicability are proven. Despite the 

fact that the most advanced statistical methods of proof in the field (for example, 

related to structural modeling) have not been applied, we believe that even in 

this form the development could be particularly useful for the doctoral students 

of the Rakovski National Defence College, who remain at the level of 

formulating a given model and automatically assume that it represents a 

scientific contribution, without making even the slightest effort to prove it. In 

the methodology, it is clearly shown that no matter how attractive and logical a 

given postulated model may seem, most often it is only partially proven. 

However, in the whole process of accepting or rejecting the initial hypotheses, 

knowledge reaches higher levels and ideas are revealed that were not noticed at 

the beginning or were interpreted in a wrong way. 

Thirdly, the current methodology is useful for future studies of the 

organizational climate in the formations/structures of the Armed Forces of the 

Republic of Bulgaria. It helps to draw conclusions about the factors that need to 

be further investigated, as well as about the new variables that need to be added 
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in order to achieve a better and more adequate to practical needs predictive 

power of the model. 

The publication of the present scientific work allows the researchers of the 

Defense Advance Research Institute to acquaint the scientific audience with the 

accumulated scientific applied practices and experience of researching the 

organizational climate in a military environment, while providing verified tools 

and a model for conducting similar type of empirical research. 

……………………………………………………………………………………. 

10. Published chapter of a collective monograph 

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/RCT/main/T.php?Ifm=Pz&qe=mta=34534 
The accumulation of significant experience from the participation of the 

Bulgarian Armed Forces in operations of asymmetric warfare is accompanied by 

the creation of a scientific basis for its interpretation and conceptualization. In a 

sample of 59 servicemen, through the structured interview method, a study of 

the experience of the servicemen in the following practical directions was 

conducted: first impressions of participation in international military missions; 

experience of direct participation in operations during the mission; advance 

preparation and required performance during the mission; interaction with other 

actors; motivation and satisfaction; psychological stress. 

The following conclusions were drawn: positive perceptions of the participation 

of Bulgarian military personnel in asymmetric military operations dominate. 

Cooperation with other nations is defined as successful. A small percentage of 

soldiers have been subject to fire, armed conflict or improvised explosive 

devices. The opinions of most research participants on the adequacy of prior 

training are polarized in the range from extremely negative to extremely 

positive. The main deficiency mentioned is the lack of specific training for each 

specific position. The main difficulties and problems in cooperation with local 

forces, local population, local power structures and colleagues from other 

nationalities are language and cultural barriers. The positive emotions of the 

Bulgarian military personnel in these spheres are related to the accumulation of 

experience in the international environment; exchange of experience and 

knowledge; establishment of valuable contacts and satisfaction with the positive 

attitudes shown towards the Bulgarian troops by local actors and coalition 

partners. The crystallized lessons are related to cultural relativism, the need for 

respect for the local population, professionalism, vigilance and caution. The 

most frequently mentioned motives for participating in asymmetric warfare are 

https://dignity.reindex.net/RCT/main/T.php?Ifm=Pz&qe=mta=34534
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financial benefits, gaining experience and knowledge in an international 

environment, seeking challenges and proving oneself. A large part of the 

respondents are satisfied with the achieved personal results and with the results 

of the missions themselves. The most significant personal results indicated are 

the accumulation of valuable experience from working in an international 

environment, career development and satisfaction with the performance of tasks. 

The most important results of the missions are satisfaction with the performance 

of the tasks by the Bulgarian contingent, protection of the lives of all servicemen 

and preservation of the prestige of the Bulgarian Army. According to most of 

the interviewees, the psychological stress during the asymmetric war operations 

was not too high, but the servicemen experienced certain fears (of losing their 

own lives and colleagues, for relatives in Bulgaria and failure at work). The 

most commonly used strategies to cope with stress are concentration on work, 

sports, meetings with colleagues, books and distant contacts with relatives. The 

adaptation of the Bulgarian servicemen after the asymmetric hostilities has 

proceeded "normally" and "problemlessly". The main areas requiring greater 

efforts are adjusting to the rhythm of life and work in the Bulgarian Army, 

returning home and dealing with the after-effects of some experiences during the 

missions. Constructive coping strategies are applied depending on the specific 

problem. 
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