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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р инж. Велико Панчев Петров, професор в катедра „Информационна 

сигурност” във факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен на НВУ „Васил 

Левски”, GSM 0887948050, e-mail: veliko_pp@abv.bg 

 

 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент” 

за щатно осигурена академична длъжност за военнослужещ в катедра 

„Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална 

сигурност и отбрана” във ВА „Г. С. Раковски” в област на висшето образование 9. 

„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“, по 

докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ по учебни 

дисциплини: „Военна стратегия“, „Политики, стратегии и отбранително 

планиране“, „Отбранително-мобилизационна подготовка“, „Основи на 

мобилизацията на страната“ и „Система за отбрана на страната“, обявен със 

заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-1114 / 

25.11.2022 г. и обнародван в „Държавен вестник“ бр. 99 / 13.12.2022 г. 

 

 

на единственият кандидат в конкурса: 

подп. д-р инж. Петко Иванов Петков, главен асистент в катедра „Политики, 

стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и 

отбрана” във ВА „Г. С. Раковски”. 

 

Шумен 

2023г. 

mailto:veliko_pp@abv.bg
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1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Конкурсът за заемане на академична длъжност „доцент” в област на 

висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. 

„Военно дело”, се провежда при спазване на всички законови и процедурни 

изисквания при участието на един кандидат – подп. д-р инж. Петко Иванов 

Петков. 

В конкурса кандидатът е представил обща научна продукция както следва: 

– дисертация, автореферат и 4 доклада в обема на 382 страници, които са 

рецензирани при получаване на образователната и научна степен „доктор“ и не се 

предлагат за рецензиране за настоящия конкурс; 

– монография (хабилитационен труд) – 1 бр. в обем от 214 стр.; 

– монография – 1 бр. в обем от 230 стр. (за рецензиране 115 стр.); 

– публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд – 1 бр. в 

обем от 185 стр.; 

– статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране – 8 бр. в обем от 64 стр.; 

– участие в колективи за разработване на стратегически и доктринални 

документи в областта на сигурността и отбраната – 1 бр. 

От представените за рецензиране общо 11 труда с общ обем 693 стр. (за 

рецензиране 578 стр.). От общия списък от приетите за рецензиране материали 10 

са авторски, а 1 брой е в съавторство. 

Според направения от мен преглед, всички представени за оценка по 

конкурса научни трудове отговарят на законовите изисквания и не повтарят 

публикациите, представени за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“. Предложените за рецензия научни трудове приемам напълно, тъй като 

те изцяло отговарят на темата на обявения конкурс и представят автора като 

сериозен и задълбочен изследовател. 

В справка за цитиранията е посочено отражението на научните публикации 

на кандидата в литературата с общо 14 броя известни цитирания. 

Представената справка по смисъла на чл. 2 б, ал.1 от ЗРАС РБ за 

изпълнение на минималните национални изисквания с приложени съответни 

доказателства, включени в представената научна продукция по групи показатели 

и брой точки от подп. д-р инж. Петко Иванов Петков показва общ брой от 535 

точки от групите показатели, което превишава изискуемите 400 точки за заемане 

на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 9. Сигурност 

и отбрана, професионално направление 9.2. „Военно дело”. 

Разработените от подп. д-р инж. Петков трудове съдържат важни 

теоретични и практико-приложни въпроси свързани с различни аспекти и 

измерения на военната и национална сигурност. 

He са ми известни факти, които да поставят под съмнение автентичността 

на трудовете и приноса на автора им. Цялостният анализ на продукцията на 

кандидата показва, че той е утвърждаващ се изследовател по тези проблеми, а 

заглавията, представени за рецензия, напълно покриват академични изисквания и 

стандарти. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 
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Експертната ми оценка е: липсват данни за плагиатство. В процеса на 

работа като член на Научното жури нямам информация да е получен неанонимен 

и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в публикациите на 

кандидата по конкурса. 

 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Подп. д-р инж. Петко Иванов Петков завършва ВВОВУ „Васил Левски”, гр. 

Велико Търново през 2001 г. специалност „Мотострелкови войски“. От 2001 г. до 

2003 г. е командир на взвод, а от 2003 г. до 2014 г. последователно е командир на 

МВ, заместник-командир на МР, помощник-началник на отделение „Тактическо“ 

в различни военни формирования на Българската армия. 

Успешно завършва ВА „Г. С. Раковски“ през 2015 г., „Организация и 

управление на военни формирования на оперативно ниво, специализация - 

Сухопътни войски“. От 2015 г. до 2016 г. е заместник-командир на механизиран 

батальон във в.ф. 52740 - гр. Хасково. 

От февруари 2016 г. е докторант в редовна форма на обучение в катедра 

„Политики, стратегии и отбранително планиране ”, а през 2019 г. успешно 

защитава докторантура по научна специалност 05.12.01 „Организация и 

управление на въоръжените сили“ във ВА „Г. С. Раковски“. 

От февруари 2019 г. е асистент в катедра „Политики, стратегии и 

отбранително планиране“, а от май 2019 г. и до настоящия момент подп. д-р 

Петков е главен асистент в същата катедра на Военна академия „Г. С. Раковски” 

гр. София. 

През 2004 г., 2007г., 2010 г. и 2012 г. е заемал международни длъжности в 

Афганистан и Босна и Херцеговина. 

Преминава през няколко курса на обучение и те са следните: „Английски 

език” – II ниво, „Участие в ОПМ“, два пъти поддържащ курс „Английски език” – 

II ниво, „Методика на научните изследвания”, „Управление при кризи”, 

„Отбранително-мобилизационна подготовка”, „Дидактика на висшето 

образование” и „Стратегически курс“. Всичко това допринася за неговото 

израстване в кариерата, където той умело съчетава теоретичната си подготовка с 

практическите си умения, което му позволява да се изяви като много-добър 

педагог - лектор, ръководител на семинарни и практически занятия. 

Представените за рецензия трудове от подп. д-р Петков се отличават с 

разглеждане на актуални за военната теория и практика проблеми, очертават една 

последователна и системна научна дейност на кандидата и са пряко свързани с 

тематичната област на обявения конкурс. Внимателния анализ на научната му 

продукция, позволява подп. д-р Петков да бъде определен като последователен 

изследовател и професионален педагог, популяризиращ научните си изследвания 

и постижения в сферата на сигурността и отбраната. Натрупаният професионален 

опит като командир и преподавател, изследовател и новатор са намерили пряко 

отражение в научната му продукция и съответстват напълно на изискванията за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 

„Военно дело“. 

Кандидатът в конкурса е утвърден преподавател по основни дисциплини от 

учебните планове за обучение на слушатели във Военна академия „Г. С. 
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Раковски”. В учебната дейност е дисциплиниран, организиран, трудолюбив и е с 

висок авторитет сред колегите и обучаемите. 

 

4. Основни научни резултати и приноси 

В представените за рецензиране трудове, разпределени в три основни 

тематични направления, постигнатите научни резултати и приноси са следните: 

1) Изследвания на военностратегическите възгледи, свързани с 

формирането и усъвършенстването на отбранителната политика на 

страната. Трудовете в това тематично направление са: монография 

(хабилитационен труд) (3.1.); монография (4.1.); публикувана книга на базата на 

защитен дисертационен труд (5.1.) и научни доклади (7.2. и 7.5.). Научните 

приноси в това направление са: обогатена е теорията, касаеща еволюцията, 

същността и съдържанието на военностратегическите възгледи; систематизирани 

са нови знания, свързани със същността и характерните черти на съвременните 

военни конфликти и тенденциите за тяхното развитие; извършена е класификация 

на военностратегическите възгледи на водещи държави по области и елементи; 

изведени са области на приложимост на военностратегическите възгледи и е 

разкрита ролята на военностратегическите възгледи при формирането и 

провеждането на отбранителната политика на страната. Научно-приложните 

приноси в това направление са: изведени са проблеми и несъответствия в 

националните военностратегически възгледи, заложени в основните ръководни 

документи и са систематизирани насоки за тяхното усъвършенстване; разработен 

е Модел за преглед, оценка и актуализация на военностратегическите възгледи; 

разработена е Единна система за изграждане и развитие на военно-патриотично 

възпитание на гражданите в страната; доразвит е процесът за повишаване на 

способностите на невоенния компонент на системата за отбрана на страната и е 

обоснован структурен Модел за преглед, оценка и усъвършенстване на процеса 

по развитие на военно-патриотичното възпитание в страната. 

2) Изследвания на съвременните предизивикателства пред 

националната сигурност и отбраната на страната. Трудовете в това тематично 

направление са: монография (хабилитационен труд) (3.1.); монография (4.1.); 

публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд (5.1.) и научни 

доклади (7.1., 7.3. и 7.8.). Научните приноси в това направление са: доразвита е 

теорията за възникване на съвременните рискове и заплахи за националната 

сигурност; разкрити са закономерностите, свързани със същността, съдържанието 

и фазите на развитие на военно-политическите кризи; посочени са причините, 

налагащи стартиране на привеждането на държавата и елементите от системата за 

отбрана на страната в по-високи степени на готовност за работа във военно 

време; изведени са основните теоретични аспекти, касаещи поддържане на 

готовности и преминаване в различни състояния и положения в държавата; 

извършен е системен анализ на процеса на управление на държавата и ВС във 

военно време и е обогатена теорията, касаеща разкриването на водещата роля на 

военната сила в прилагането на съвременни методи за налагане на международна 

политика. Научно-приложните приноси в това направление са: предложен е 

функционален модел на управление на Върховното главно командване, в 

условията на ескалираща военно-политическа криза и са формулирани 

направления за усъвършенстване на дейностите по неутрализиране на 
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предизвикателствата пред процеса по привеждане на държавата от мирно във 

военно време. 

3) Изследвания по проблемите на изграждането и развитието на 

съвременни отбранителни способности. Трудовете в това тематично 

направление са: монография (хабилитационен труд) (3.1.); монография (4.1.) и 

научни доклади (7.2., 7.4., 7.6., 7.7. и 7.8.). Научните приноси в това направление 

са: изведени са факторите, оказващи влияние върху процеса на подготовката на 

гражданите за отбраната на страната; формулирани са нови теоретични 

направления за повишаване на готовностите на елементите от системата за 

отбрана на страната и са изведени нови теоретични постановка, свързани със 

средата за сигурност с генерирането на определени способности за водене на 

съвременната въоръжена борба. Научно-приложните приноси в това направление 

са: обосновани са и са предложени нови подходи за генериране на отбранителни 

способности, свързани с развитието на военно-патриотичното възпитание; 

предложени са нови направления за обучение и подготовка на гражданите на 

Република България за отбрана на страната и е обосновано предложение за нов 

начин за разпределение на националните ресурси. 

 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

В съответствие с възприетото условно групиране на приносите в три 

тематични направления в трудовете на подп. д-р Петков и техния анализ, може да 

се направи извода, че те основно покриват диапазона от науката включващ 

изследване на съществуващи, обогатяване и доразвиване на съвременни теории, 

получаване на нови резултати и създаване на конкретни предложения по 

въпросите на националната сигурност и отбраната. Значимостта на приносите се 

заключава преди всичко в изследване и обогатяване на теорията и практиката на 

военната наука по въпросите на формулирането на нови направления и тенденции 

за развитие на военностратегическите възгледи в политиките за сигурност и 

отбрана на страната, закономерностите, свързани със същността, съдържанието и 

фазите на развитие на военно-политическите кризи и съдържанието и развитието 

на военно-патриотичното възпитание на гражданите в съвременни условия. Те 

носят както научен, така и практико-приложен характер. От гледна точка на 

военната наука посочените приноси са полезни, оригинални и значими. 

 

6. Критични бележки за представените трудове 

Към представените за рецензиране материали могат да се отправят и 

следните критични бележки: в част от публикациите цитираната литература не е 

оформена съгласно приетите стандарти; основна част от публикуваните научни 

трудове касаят една строго специфична аудитория, което стеснява възможностите 

за активно участие в научния обмен и защита на новаторски научни идеи. 

Посочените слабости са с препоръчителен характер и не намаляват по 

никакъв начин стойността на научната продукция и изброените по-горе научни и 

научно-приложни приноси на подп. д-р Петков, доказващи способността му да 

разработва самостоятелно и в екип важни въпроси за военната наука. 

Препоръчвам на подп. д-р Петков в бъдещата си преподавателска дейност по 

учебните дисциплини в областта на конкурса да бъдат издадени учебници или 

учебни пособия. 
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7. Заключение 

Преподавателската, научно-изследователската и научно-приложната 

дейност на кандидата подп. д-р Петков показва, че той напълно отговаря на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за 

неговото приложение. Това ми дава основание да предложа на Научното жури да 

избере подп. д-р инж. Петко Иванов Петков да заеме академичната длъжност 

„доцент” да заеме академичната длъжност „доцент” в катедра „Политики, 

стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и 

отбрана”. 

 

8. Оценка на кандидатите 

Запознаването и проучване на представената по обявения конкурс за 

„доцент“ научна продукция от подп. д-р Петков, единствен участник в конкурса 

ми дава основание да дам своята положителна оценка за постиженията на 

кандидата и предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 

кандидата, главен асистент подп. д-р инж. Петко Иванов Петков и да предложи 

на факултетния съвет при факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г. 

С. Раковски” да бъде избран и да заеме академичната длъжност „доцент“ в област 

на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 

9.2. „Военно дело“, по докторска програма „Организация и управление на 

въоръжените сили“ в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ 

на факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г. С. Раковски”. 

 

23.02.2023 г.                             Член на научното жури: 

                                                   проф. д-р инж.                          Велико Петров 
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STANDPOINT 

 

 

of professor, engineer Veliko Panchev Petrov, PhD – professor in the Department of 

Information Security at the Faculty of Artillery, AD and CIS, Vasil Levski NMU, 

Shumen, GSM 0887948050, e-mail: veliko_pp@abv. bg 

 

 

of the scientific papers presented in the contest for the occupation of the academic 

position "Associate Professor" 

for a full-time guaranteed academic position for a military officer in the Department of 

"Policies, Strategies and Defense Planning" of the Faculty of "National Security and 

Defense" in the VA "G. S. Rakovski" in the field of higher education 9. "Security and 

defense", professional direction 9.2. "Military Affairs", in the doctoral program 

"Organization and Management of the Armed Forces" in academic disciplines: 

"Military Strategy", "Policies, Strategies and Defense Planning", "Defense-

Mobilization Preparation", "Basics of the Mobilization of the Country" and " System 

for the defense of the country", announced by order of the Minister of Defense of the 

Republic of Bulgaria No. ОХ-1114 / 25.11.2022 and promulgated in the "State 

Gazette" no. 99 / 13.12.2022 

 

 

 

of the sole candidate in the contest: 

Lieutenant Colonel Petko Ivanov Petkov, Ph.D. – chief assistant in the Department 

of "Policies, Strategies and Defense Planning" of the Faculty of "National Security and 

Defense" at the VA "G. S. Rakovski" 

 

 

 

Shumen 

2023 
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1. General characteristics of the candidate's scientific-research, scientific-

applied and pedagogical activities. 

The competition for the occupation of an academic position "docent" in the field 

of higher education 9. "Security and defense", professional direction 9.2. "Military 

case" is conducted in compliance with all legal and procedural requirements with the 

participation of one candidate - LtC Petko Ivanov Petkov, Ph.D. 

In the competition, the candidate presented a general scientific production as 

follows: 

- a dissertation, an abstract and 4 reports in the volume of 382 pages, which were 

reviewed when receiving the educational and scientific degree "doctor" and are not 

offered for review for the current competition; 

- monograph (habilitation thesis) - 1 pc. in a volume of 214 pages; 

- monograph - 1 pc. in a volume of 230 pages (for review 115 pages); 

- published book based on a protected dissertation work - 1 pc. in a volume of 

185 pages; 

- articles and reports published in non-refereed journals with scientific review - 8 

nos. in a volume of 64 pages; 

- participation in collectives for the development of strategic and doctrinal 

documents in the field of security and defense - 1 pc. 

Of the submitted for review, a total of 11 works with a total volume of 693 pages 

(for review 578 pages). From the total list of materials accepted for review, 10 are 

authored, and 1 is co-authored. 

According to my review, all scientific works submitted for evaluation in the 

competition meet the legal requirements and do not repeat the publications submitted 

for the acquisition of the educational and scientific degree "doctor". I fully accept the 

scientific works proposed for review, as they fully correspond to the topic of the 

announced competition and present the author as a serious and thorough researcher. 

The citation report indicates the impact of the candidate's scientific publications 

in the literature with a total of 14 known citations. 

The submitted reference within the meaning of Art. 2 b, para. 1 of the ZRAS RB 

for the fulfillment of the minimum national requirements with attached relevant 

evidence, included in the presented scientific production by groups of indicators and 

number of points from sub. LtC Petko Ivanov Petkov, Ph.D shows a total number of 

535 points from the groups of indicators, which exceeds the required 400 points for 

occupying the academic position "associate professor" in the field of higher education 

9. Security and defense, professional direction 9.2. "Military case". 

The developed by sub. Dr. Eng. Petkov's works contain important theoretical and 

practical-applied questions related to various aspects and dimensions of military and 

national security. 

I do not know any facts that would call into question the authenticity of the 

works and the contribution of their author. The overall analysis of the candidate's 

output shows that he is an established researcher on these topics, and the titles 

submitted for review fully meet academic requirements and standards. 

 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

My expert assessment is: no evidence of plagiarism. In the course of my work as 

a member of the Scientific Jury, I have no information that a non-anonymous and 
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motivated written report was received to establish plagiarism in the publications of the 

candidate for the competition. 

 

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

LtC Petko Ivanov Petkov, Ph.D  graduated from VVOVU "Vasil Levski", town 

of Veliko Tarnovo in 2001, majoring in "Motorized Rifle Troops". From 2001 to 2003, 

he was a platoon commander, and from 2003 to 2014, he was successively commander 

of the Ministry of Defense, deputy commander of the Ministry of Defense, assistant 

chief of the "Tactical" department in various military formations of the Bulgarian 

Army. 

Successfully graduated BA "G. S. Rakovski" in 2015, "Organization and 

management of military formations at the operational level, specialization - Ground 

troops". From 2015 to 2016, he was the deputy commander of a mechanized battalion 

in the Armed Forces. 52740 - town of Haskovo. 

Since February 2016, he has been a full-time doctoral student in the "Policies, 

Strategies and Defense Planning" department, and in 2019 he successfully defended his 

doctoral studies in the scientific specialty 05.12.01 "Organization and Management of 

the Armed Forces" at the BA "G. S. Rakovski". 

Since February 2019, he has been an assistant in the "Policies, Strategies and 

Defense Planning" department, and from May 2019 to the present, deputy. Dr. Petkov 

is the chief assistant in the same department of the Military Academy "G. S. Rakovski" 

Sofia. 

In 2004, 2007, 2010 and 2012, he held international positions in Afghanistan and 

Bosnia and Herzegovina. 

He goes through several training courses and they are the following: "English 

language" - II level, "Participation in OPM", twice supporting course "English 

language" - II level, "Methodology of scientific research", "Crisis management", 

"Defense-mobilization training", "Didactics of higher education" and "Strategic 

course". All this contributes to his growth in his career, where he skillfully combines 

his theoretical training with his practical skills, which allows him to appear as a very 

good teacher - lecturer, leader of seminars and practical classes. 

The works submitted for review by sub. Dr. Petkov are distinguished by the 

examination of current problems for military theory and practice, outline a consistent 

and systematic scientific activity of the candidate and are directly related to the 

thematic area of the announced competition. The careful analysis of his scientific 

production allows sub. Dr. Petkov to be identified as a consistent researcher and 

professional educator promoting his research and achievements in the field of security 

and defense. The accumulated professional experience as a commander and teacher, 

researcher and innovator was directly reflected in his scientific output and fully 

corresponds to the requirements for occupying the academic position of "associate 

professor" in the professional field of "Military Affairs". 

The candidate in the competition is an established teacher of basic disciplines 

from the curricula for training students at the Military Academy "G. S. Rakovski". In 

his academic activities, he is disciplined, organized, hardworking and has high 

authority among his colleagues and students. 

 

4. Main scientific results and contributions 
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In the works submitted for review, divided into three main thematic areas, the 

achieved scientific results and contributions are the following: 

1) Studies of military strategic views related to the formation and 

improvement of the country's defense policy. The works in this thematic direction 

are: monograph (habilitation thesis) (3.1.); monograph (4.1.); published book based on 

defended dissertation work (5.1.) and scientific reports (7.2. and 7.5.). The scientific 

contributions in this direction are: the theory concerning the evolution, essence and 

content of military strategic views has been enriched; new knowledge related to the 

essence and characteristic features of modern military conflicts and trends in their 

development are systematized; a classification of the military strategic views of leading 

countries by areas and elements was carried out; Areas of applicability of military 

strategic views have been identified and the role of military strategic views in the 

formation and implementation of the country's defense policy has been revealed. The 

scientific and applied contributions in this direction are: problems and inconsistencies 

in the national military strategic views laid down in the main guiding documents have 

been identified and guidelines for their improvement have been systematized; a Model 

for reviewing, evaluating and updating military strategic views was developed; a 

Unified system for the construction and development of military-patriotic education of 

citizens in the country has been developed; the process for increasing the capabilities of 

the non-military component of the country's defense system has been further developed 

and a structural Model for review, assessment and improvement of the process of 

developing military-patriotic education in the country has been substantiated. 

2) Studies of modern challenges to the national security and defense of the 

country. The works in this thematic direction are: monograph (habilitation thesis) 

(3.1.); monograph (4.1.); published book based on defended dissertation work (5.1.) 

and scientific reports (7.1., 7.3. and 7.8.). The scientific contributions in this direction 

are: the theory of the emergence of modern risks and threats to national security was 

further developed; the regularities related to the essence, content and development 

phases of the military-political crises have been revealed; the reasons requiring the 

initiation of bringing the state and the elements of the country's defense system to 

higher degrees of readiness for work in wartime are indicated; the main theoretical 

aspects concerning the maintenance of readiness and transition to different states and 

situations in the state are brought out; a systematic analysis of the process of managing 

the state and the armed forces in wartime was carried out and the theory related to the 

disclosure of the leading role of military power in the application of modern methods of 

imposing international policy was enriched. The scientific and applied contributions in 

this direction are: a functional model of the management of the Supreme High 

Command is proposed, in the conditions of an escalating military-political crisis, and 

directions are formulated for improving the activities of neutralizing the challenges to 

the process of bringing the state from peaceful to military time. 

3) Research on the problems of building and developing modern defense 

capabilities. The works in this thematic direction are: monograph (habilitation thesis) 

(3.1.); monograph (4.1.) and scientific reports (7.2., 7.4., 7.6., 7.7. and 7.8.). The 

scientific contributions in this direction are: the factors affecting the process of 

preparing citizens for the defense of the country are brought out; new theoretical 

directions have been formulated to increase the readiness of the elements of the 

country's defense system and new theoretical propositions related to the security 
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environment with the generation of certain capabilities for conducting the modern 

armed struggle have been derived. The scientific-applied contributions in this direction 

are: new approaches for generating defense capabilities related to the development of 

military-patriotic education are substantiated and proposed; new directions for training 

and preparation of the citizens of the Republic of Bulgaria for the defense of the 

country are proposed and a proposal for a new way of distributing national resources is 

substantiated. 

 

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

In accordance with the accepted conditional grouping of the contributions in 

three thematic directions in the works of sub. Dr. Petkov and their analysis, it can be 

concluded that they basically cover the range of science including the study of existing, 

enrichment and further development of modern theories, obtaining new results and 

creating concrete proposals on the issues of national security and defense. The 

significance of the contributions lies primarily in the study and enrichment of the theory 

and practice of military science in matters of the formulation of new directions and 

trends for the development of military strategic views in the security and defense 

policies of the country, the laws related to the essence, content and phases of the 

development of military-political crises and the content and development of the 

military-patriotic education of citizens in modern conditions. They are both scientific 

and practical in nature. From the point of view of military science, the mentioned 

contributions are useful, original and significant. 

 

6. Critical notes on the presented works 

The following critical comments can be made to the materials submitted for 

review: in some of the publications, the cited literature is not formatted according to 

accepted standards; the main part of the published scientific works concern a strictly 

specific audience, which narrows the opportunities for active participation in the 

scientific exchange and protection of innovative scientific ideas. 

The indicated weaknesses are of a recommendatory nature and do not reduce in 

any way the value of scientific production and the above-listed scientific and scientific-

applied contributions of sub. Dr. Petkov, proving his ability to develop independently 

and in a team important questions for military science. I recommend to sub. Dr. Petkov 

in his future teaching activity in the academic disciplines in the field of the competition 

to be issued textbooks or study aids. 

 

 

7. Conclusion 

The teaching, scientific-research and scientific-applied activity of the candidate 

Dr. Petkov shows that he fully meets the requirements of the Law on the Development 

of the Academic Staff and the Rules for its Application. This gives me the reason to 

propose to the Scientific Jury to choose sub. Dr. Eng. Petko Ivanov Petkov to take up 

the academic position of "docent" to take up the academic position of "associate 

professor" in the Department of "Policies, Strategies and Defense Planning" of the 

Faculty of "National Security and Defense". 

8. Evaluation of candidates 
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Acquaintance and study of the scientific production presented in the announced 

competition for "associate professor" by sub. Dr. Petkov, the only participant in the 

competition, gives me the reason to give my positive assessment of the candidate's 

achievements and I propose to the respected Scientific Jury of the competition to rank 

the candidate, chief assistant sub. Dr. Eng. Petko Ivanov Petkov and to propose to the 

faculty council at the National Security and Defense Faculty of the BA "G. S. 

Rakovski" to be elected and occupy the academic position of "associate professor" in 

the field of higher education 9. "Security and Defense", professional direction 9.2. 

"Military Affairs", in the doctoral program "Organization and Management of the 

Armed Forces" in the "Policies, Strategies and Defense Planning" Department of the 

"National Security and Defense" Faculty of the BA "G. S. Rakovski". 

 

23.02.2023                            Member of the Scientific jury: 

                                               Professor                    Veliko Petrov, PhD 

 


