
    

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

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

 

 

Рег. № ______________________/__.__.2023 г. 

Екз. № ___   

 

 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

на полковник доцент доктор РОСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ, 

доцент в катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“ на 

Военна академия „Георги Стойков Раковски“, област на висшето образование 9 

„Сигурност и отбрана“; Професионално направление 9.2 „Военно дело“; 

Научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“. 

 

 

 

 

за научните трудове, представени в конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“ за военнослужещ в катедра „Политики, стратегии и 

отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във 

Военна академия „Георги Раковски“ в област на висшето образование 9. 

Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2  Военно дело, научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, 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., т. 

67, стр. 67 от кандидата подполковник д-р Петко Иванов ПЕТКОВ, главен 

асистент в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на 

факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Георги Раковски“. 
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1. Общи сведения и обща характеристика на научно-

изследователската, научно-приложната и педагогическата дейност на 

кандидата 

Единственият кандидат за конкурса подполковник д-р Петко Иванов 

ПЕТКОВ  е роден на 09.04.1977 г. гр. Харманли, област Хасково. Завършил е 

ВВОВУ „Васил Левски“ – гр. В. Търново, ВА „Г. С. Раковски“ в гр. София, 

преминал е през всички основни командни длъжности в различни 

подразделения  на мотострелковите войски в рамките на Сухопътни войски, 

курсове за повишаване на квалификацията, както и участие на различни 

длъжности в няколко мисии на БА зад граница.  

Подполковник д-р Петко ПЕТКОВ притежава образователна и научна 

степен „Доктор“ по научна специалност “Организация и управление на 

въоръжените сили”, област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление: 9.2 „Военно дело”.  

През периода 2016-2019 подполковник д-р Петко ПЕТКОВ е бил 

докторант редовна форма на обучение във ВА “Г. С. Раковски”, след успешна 

защита на дисертационния си труд на тема „Усъвършенстване на 

военностратегическите възгледи за използване на въоръжените сили в 

контекста на съвременните военни конфликти“ е назначен за асистент, а от 

01.05.2019 г. е главен асистент в катедра „Политики, стратегии и отбранително 

планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във Военна 

академия „Георги Раковски“. 

 

2. Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата 

Активното участие в различни национални и международни форуми и 

дейности на кандидата дават основание да се твърди, че научно-

изследователската дейност на подполковник д-р Петко ПЕТКОВ е на едно 

високо и качествено ниво.  
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Виден е стремежът за постоянно повишаване на научната квалификация и 

теоретичните и практически знания и умения чрез написване на различни 

научни публикации, съдействие за провеждане на национални и международни 

конференции, семинари и форуми, рецензиране научни публикации за 

национални и международни научни конференции. 

От представените за участие в конкурса научни публикации е видно, че 

кандидатът подполковник д-р Петко ПЕТКОВ е автор и съавтор на редица 

публикации - монографии, доклади, статии и книги. 

Научноизследователската и преподавателска дейност на кандидата за 

конкурса е насочена основно в областта на военната стратегия; системата за 

отбрана на страната, отбранително-мобилизационната подготовка и 

мобилизацията, подготовката на различни структури в сектора за сигурност и 

отбрана, провеждане на политики, стратегии и отбранително планиране, както 

и управление на ВС при кризи от различен характер. 

 

3. Основни научни резултати и приноси 

Приносите от извършените научни изследвания от кандидатът в конкурса 

подполковник д-р Петко ПЕТКОВ са представени в общо 10 самостоятелни 

публикации, от които 2 монографии, 1 книга на базата на защитен 

дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, 

1 статия и 7 доклада, а в съавторство е представена 1 монография, за която е 

налице приложен разделителен протокол, съгласно който кандидатът в  

конкурса е съавтор на равни начала. 

Научните и научно-приложни приноси, постигнати в трудовете и 

представени за рецензиране, са свързани с разглеждане и изследване на нови 

направления и тенденции на военностратегически възгледи в политиките за 

сигурност и отбрана на страната; теоретични постановки и закономерности, 

свързани със същността, съдържанието и фазите на развитие на военно-
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политическите кризи и обвързаността им със съвременните форми на 

проявление на въоръжената борба; анализ на съвременната среда на сигурност 

и нейната роля в генерирането на рискове и заплахи за националната сигурност, 

налагащи своевременно актуализиране на националната политика в областта на 

сигурността и отбраната на страната; основни теоретични постановки, касаещи 

същността, съдържанието и развитието на военно-патриотичното възпитание на 

гражданите в съвременни условия; формулиране на нови насоки за поддържане 

на готовност на държавата при възникване на кризи от различен характер и 

бойната готовност на въоръжените сили на страната и други.  

Подполковник д-р Петко ПЕТКОВ е представил трудовете си в различен 

формат, организирани в три основни тематични направления, (съгласно 

приложената „Справка за оригиналните научни приноси“), както следва:  

I-о направление – Военностратегически възгледи, свързани с формирането 

и усъвършенстването на отбранителната политика на страната обхваща 

представени публикации с номера № 3.1, 4.1, 5.1, 7.2 и 7.5, в които са 

разгледани въпроси, свързани със съвременните изисквания за 

усъвършенстване на съществуващите или изграждане и залагане в 

нормативната база на страната на нови военностратегически възгледи, 

позволяващи по-ефективното изграждане и използване на отбранителни 

способности от елементите от системите за сигурност и отбрана на страната.  

II-о направление – Съвременни предизвикателства пред националната 

сигурност и отбраната на страната включва трудове с номера № 3.1, 4.1, 5.1, 

7.1, 7.3 и 7.8, в които са разгледани въпросите, свързани с анализиране на 

съвременните рискове и заплахи за националната сигурност на страната и 

необходимите стъпки от системите за сигурност и отбрана за тяхното 

неутрализиране.  

III-о направление – Изграждане и развитие на съвременни отбранителни 

способности, включва публикации с номера № 3.1, 4,1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.7 и 7.8 и 
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са посветени на въпросите, свързани със съвременните предизвикателства пред 

защитата на националната сигурност и отбрана, налагащи генериране на нови 

отбранителни способности на елементите от системата за отбрана на страната. 

 

4. Оценка на значимостта на научните и научно-приложните приноси 

в представените публикации. 

Основните научни и научно-приложни приноси на кандидата в обявения 

конкурс за академичната длъжност „доцент“ - подполковник д-р Петко 

ПЕТКОВ в представените от него публикации са с подчертано научен и 

научно-приложен характер и считам за необходимо да бъдат формулирани по 

следния начин: 

Като научни приноси, свързани с обогатяване на съществуваща 

теория приемам: 

▪ обогатена е теорията на еволюцията, същността и съдържанието на 

военностратегическите възгледи и са разкрити основни групи фактори, 

оказващи влияние върху тяхното формиране (5.1, 4.1 и 7.2);  

▪ систематизирани са нови знания, свързани със същността и 

характерните черти на съвременните военни конфликти и тенденции, 

определящи тяхното бъдещо развитие (3.1, 5.1 и 7.5); 

▪ направена е класификация на военностратегически възгледи на водещи 

държави по области и елементи (5.1 и 4.1); 

▪ изведени са области на приложимост на военностратегически възгледи 

(5.1, 4.1 и 7.2); 

▪ разкрита е ролята на военностратегическите възгледи при формирането 

и провеждането на отбранителната политика на страната в съвременни условия 

на средата на сигурност (5.1, 4.1,7.2 и 7.5). 
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▪ систематизирана и доразвита е теорията за възникване на съвременни 

рискове и заплахи за националната сигурност и отбрана на страната (3.1, 

4.1,.5.1, 7.1, 7.3 и 7.7) 

▪ разкрити са закономерности, свързани със същността, съдържанието и 

фазите на развитие на военно-политически кризи като са изведени фактори, 

оказващи влияние върху процеса на тяхното зараждане и развитие и 

обвързаността им със съвременните форми на проява на въоръжената борба 

(3.1); 

▪ посочени са причини, налагащи привеждане на държавата и елементите 

от системата за отбрана на страната в по-високи степени на готовност за работа 

във военно време (3.1 и 7.8); 

▪ изведени са основните теоретични аспекти, касаещи поддържане на 

готовност и преминаване в различни състояния и положения (3.1 и 7.8); 

▪ извършен е системен анализ на процеса на управление на държавата и 

ВС във военно време и са изведени основни дейности и отговорности на 

държавните органи и институции в него (3.1); 

▪ обогатена е теорията за разкриване на водещата роля на военната сила в 

прилагането на съвременни методи за налагане на международна политика и 

постигане на сфери на влияние в света по отношение на силните и слабите 

страни. (7.7); 

▪ изследвани и изведени са фактори, оказващи влияние върху процеса на 

подготовката на гражданите за отбраната на страната, обвързани в голяма 

степен с формирането и развитието на военно-патриотичното възпитание на 

гражданите и обвързаността му със съвременната среда на сигурност (4.1 и 7.2); 

Като научно-приложни приноси приемам: 

▪ изведени са проблеми и несъответствия в националните 

военностратегически възгледи, заложени в основните ръководни документи и 

са систематизирани насоки за тяхното усъвършенстване (5.1, 4.1,7.2 и 7.5); 
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▪ разработен е Модел за преглед, оценка и актуализация на 

военностратегическите възгледи, със съответен алгоритъм, който подпомага 

процеса по усъвършенстване на стратегическите документи и допринася за 

повишаване на ефективността на системата за отбрана на страната (5.1); 

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

патриотично възпитание на гражданите в страната (4.1) 

▪ изследван и доразвит е процесът за повишаване на способностите на 

невоенния компонент на системата за отбрана на страната и по-конкретно за 

подготовката на гражданите за отбрана на страната (4.1 5.1 и 7.2). 

▪ разработен е научно обоснован структурен Модел за преглед, оценка и 

усъвършенстване на процеса по развитие на военно-патриотичното възпитание 

в страната с алгоритъм на работа (4.1). 

▪ предложен е функционален модел на управление на Върховното главно 

командване, в условията на ескалираща военно-политическа криза и 

евентуалното и прерастване във военен (въоръжен) конфликт (3.1); 

▪ формулирани са направления за усъвършенстване на дейностите по 

неутрализиране на предизвикателствата пред процеса по привеждане на 

държавата от мирно във военно време (3.1). 

▪ обосновани са и са предложени нови подходи за генериране на 

отбранителни способности, свързани с развитието на военно-патриотичното 

възпитание и са очертани насоки, свързани с усъвършенстване на процеса по 

неговото развитие (4.1); 

▪ предложени са нови направления за обучение и подготовка на 

гражданите на Република България за отбрана на страната (4.1 и 7.2); 

▪ предложен е нов начин за разпределение на националните ресурси с 

оглед необходимостта от стартиране на процеса по генериране на 

допълнителни отбранителни способности (7.8). 
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5. Критични бележки за представените трудове 

По представените материали от кандидата за участие в конкурса нямам 

критични бележки. Видно е, че авторът представя изследваните обекти и 

предмети задълбочено и всеобхватно, както и факта, че представената научна 

продукция е коректно редактирана.  

Считам за удачно да предложа на подполковник д-р Петко ПЕТКОВ да 

разшири публикациите си в жанрово отношение и да се стреми да 

популяризира дейността си чрез публикуване в национални и международни 

реферирани издания и платформи  (SCOPUS, WEB OF SCIENCE и др.).  

 

6. Заключение 

Предоставената от кандидата в конкурса подполковник д-р Петко 

ПЕТКОВ документация и научна продукция отговарят на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника 

за прилагане Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

Правилника за развитие на академичния състав във ВА „Г. С. Раковски”, както 

и регламентираните в тях минимални национални изисквания за заемане на 

академична длъжност „доцент“ във ВА „Г. С. Раковски”.  

 

Оценката ми за научните трудове на подполковник д-р Петко ПЕТКОВ, 

единствен участник в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

за военнослужещ, в област на област на висшето образование 9. „Сигурност и 

отбрана”, 9.2 Военно дело, научна специалност „Организация и управление 

на въоръжените сили“ е „ПОЛОЖИТЕЛНА”.   
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7. Оценка на кандидата 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 

кандидата, подполковник д-р Петко Иванов ПЕТКОВ, главен асистент в 

катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет 

„Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ на 

първо място в конкурса и същият да бъде избран да заеме академичната 

длъжност „ДОЦЕНТ” в област на висшето образование 9. Сигурност и 

отбрана, професионално направление 9.2  Военно дело, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Политики, 

стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и 

отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски”. 

 

 

___.___2023 г.  

гр. София 

 

 

Изготвил становището: 

 

полк. доц. д-р ___________  РОСЕН ГЕРОВ 

 

 

 



    

MILITARY ACADEMY   GEORGI STOYKOV RAKOVSKI  

1504, Sofia, “Evlogi and Hristo Georgievi”, Blvd. No. 82 

 

 

 

Reg. № ______________________/__.__.2023 г. 

Ex.  № ___   

 

 

 
 

OPINION 

 

of colonel Associate Professor PhD ROSEN GEORGIEV GEROV, 

Associate Professor in the Department of Land Forces of the Faculty of Command 

and Staff of Military Academy "Georgi Stoykov Rakovski", Field of higher 

education: "Security and Defense"; Professional field: "Military Affairs"; Scientific 

specialty: "Organization and management of the armed forces." 

 

 

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

"associate professor" for a military officer in the Department of "Policies, Strategies 

and Defense Planning" of the Faculty of "National Security and Defense" at the 

"Georgi Rakovski" Military Academy in the field of higher education 9. Security and 

defense, professional direction 9.2 Military affairs, scientific specialty "Organization 

and management of the armed forces", 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, item 67, page 67 from the candidate lieutenant 

colonel PhD. Petko Ivanov PETKOV, chief assistant in the Department of "Policies, 

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

the "Georgi Rakovski" Military Academy. 
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1. General information and general characteristics of the candidate's 

scientific-research, scientific-applied and pedagogical activities 

The only candidate for the competition, lieutenant colonel PhD. Petko Ivanov 

PETKOV, was born on 04/09/1977 in the town of Harmanli, Haskovo region. He 

graduated from VVOVU "Vasil Levski" - town of V. Tarnovo, BA "G. S. Rakovski" 

in the city of Sofia, has passed through all the main command positions in various 

divisions of the motorized rifle troops within the framework of the Ground Forces, 

training courses, as well as participation in various positions in several BA missions 

abroad. 

Lieutenant Colonel PhD.Petko PETKOV holds an educational and scientific 

degree "PhD" in the scientific specialty "Organization and Management of the Armed 

Forces", field of higher education: 9. "Security and Defense", professional direction: 

9.2 "Military Affairs". 

During the period 2016-2019, lieutenant colonel PhD. Petko PETKOV was a 

full-time doctoral student at the VA "G. S. Rakovski", after successfully defending 

his dissertation work on the topic "Improving military strategic views on the use of 

armed forces in the context of modern military conflicts" was appointed an assistant, 

and from 01.05.2019 he is the main assistant in the Department of "Politics , 

strategies and defense planning" of the National Security and Defense Faculty at the 

Georgi Rakovski Military Academy. 

 

2. Evaluation of the candidate's research activity 

The candidate's active participation in various national and international forums 

and activities give reason to claim that the research activity of lieutenant colonel 

PhD. Petko PETKOV is at a high and qualitative level. 

The aspiration for constant improvement of scientific qualification and 

theoretical and practical knowledge and skills by writing various scientific 

publications, assisting in conducting national and international conferences, seminars 
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and forums, reviewing scientific publications for national and international scientific 

conferences is visible. 

From the scientific publications submitted for participation in the competition, it 

is clear that the candidate, lieutenant colonel PhD. Petko PETKOV, is the author and 

co-author of a number of publications - monographs, reports, articles and books. 

The research and teaching activity of the candidate for the competition is mainly 

directed in the field of military strategy; the country's defense system, defense-

mobilization preparation and mobilization, the preparation of various structures in the 

security and defense sector, implementation of policies, strategies and defense 

planning, as well as management of the Air Force in crises of a different nature. 

 

3. Main scientific results and contributions 

The contributions of the scientific research carried out by the candidate in the 

competition, lieutenant colonel PhD. Petko PETKOV, are presented in a total of 10 

independent publications, of which 2 monographs, 1 book based on a defended 

dissertation for the award of an educational and scientific degree "doctor", 1 article 

and 7 reports, and 1 monograph was presented in co-authorship, for which there is an 

attached separation protocol, according to which the candidate in the competition is a 

co-author on an equal footing. 

The scientific and scientific-applied contributions achieved in the works and 

presented for review are related to the examination and research of new directions 

and trends of military strategic views in the security and defense policies of the 

country; theoretical statements and regularities related to the essence, content and 

phases of development of military-political crises and their connection with the 

modern forms of manifestation of the armed struggle; analysis of the modern security 

environment and its role in generating risks and threats to national security, 

necessitating timely updating of the national policy in the field of security and 

defense of the country; basic theoretical propositions concerning the essence, content 
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and development of the military-patriotic education of citizens in modern conditions; 

formulation of new guidelines for maintaining the readiness of the state in the event 

of crises of a different nature and the combat readiness of the country's armed forces 

and others. 

Lieutenant Colonel PhD. Petko PETKOV has presented his works in a different 

format, organized in three main thematic areas, (according to the attached "Reference 

on original scientific contributions"), as follows: 

The 1-st direction - Military strategic views related to the formation and 

improvement of the country's defense policy covers presented publications with the 

numbers 3.1, 4.1, 5.1, 7.2 and 7.5, in which issues related to the modern requirements 

for improving the existing or building and embedding in the country's normative base 

new military strategic views, allowing the more effective construction and use of 

defense capabilities by the elements of the country's security and defense systems. 

II-th direction - Modern challenges to the national security and defense of the 

country includes papers numbered 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, 7.3 and 7.8, in which the issues 

related to the analysis of modern risks and threats to the national security of the 

country are discussed and the steps required by the security and defense systems to 

neutralize them. 

III-th direction - Construction and development of modern defense capabilities, 

includes publications numbered 3.1, 4,1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.7 and 7.8 and are dedicated 

to issues related to modern challenges to the protection of national security and 

defense , requiring the generation of new defense capabilities of the elements of the 

country's defense system. 

 

4. Evaluation of the significance of the scientific and scientific-applied 

contributions in the presented publications. 

The main scientific and scientific-applied contributions of the candidate in the 

announced competition for the academic position of  "associate professor" - 



5/8 

 

lieutenant colonel PhD. Petko PETKOV in the publications presented by him are of a 

markedly scientific and scientific-applied nature and I consider it necessary to 

formulate them in the following way: 

As scientific contributions related to the enrichment of an existing theory, I 

accept: 

▪ the theory of evolution, essence and content of military strategic views has 

been enriched and main groups of factors influencing their formation have been 

revealed (5.1, 4.1 and 7.2); 

▪ new knowledge related to the essence and characteristic features of modern 

military conflicts and trends determining their future development are systematized 

(3.1, 5.1 and 7.5); 

▪ a classification of military strategic views of leading countries by areas and 

elements was made (5.1 and 4.1); 

▪ Areas of applicability of military strategic views are pointed out (5.1, 4.1 and 

7.2); 

▪ the role of military strategic views in the formation and implementation of the 

country's defense policy in modern conditions of the security environment is revealed 

(5.1, 4.1, 7.2 and 7.5). 

▪ the theory of the emergence of modern risks and threats to the national 

security and defense of the country is systematized and further developed (3.1, 4.1, 

5.1, 7.1, 7.3 and 7.7) 

▪ regularities related to the nature, content and development phases of military-

political crises have been revealed, as factors influencing the process of their origin 

and development and their connection with the modern forms of manifestation of 

armed struggle have been identified (3.1); 

▪ reasons are indicated, necessitating bringing the state and the elements of the 

country's defense system to higher degrees of readiness for work in wartime (3.1 and 

7.8); 
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▪ the main theoretical aspects related to maintaining readiness and transitioning 

to different states and situations are presented (3.1 and 7.8); 

▪ a systematic analysis of the process of managing the state and the Armed 

Forces in wartime was carried out and the main activities and responsibilities of the 

state bodies and institutions therein were identified (3.1); 

▪ the theory of revealing the leading role of military power in the application of 

modern methods of imposing international policy and achieving spheres of influence 

in the world in relation to strong and weak countries has been enriched. (7.7); 

▪ factors influencing the process of citizens' preparation for the defense of the 

country, linked to a large extent with the formation and development of the military-

patriotic education of citizens and its connection with the modern security 

environment (4.1 and 7.2); 

As scientific and applied contributions I accept: 

▪ 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 (5.1, 4.1, 7.2 and 7.5); 

▪ a Model for reviewing, evaluating and updating military strategic views has 

been developed, with a corresponding algorithm that supports the process of 

improving strategic documents and contributes to increasing the effectiveness of the 

country's defense system (5.1); 

▪ a Unified system for building and developing military-patriotic education of 

citizens in the country has been developed (4.1) 

▪ the process for increasing the capabilities of the non-military component of 

the country's defense system and, more specifically, the preparation of citizens for the 

country's defense (4.1 5.1 and 7.2) was studied and further developed. 

▪ a scientifically based structural model was developed for review, evaluation 

and improvement of the process of development of military-patriotic education in the 

country with a work algorithm (4.1). 
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▪ a functional management model of the Supreme High Command is proposed, 

in the conditions of an escalating military-political crisis and the eventual 

development into a military (armed) conflict (3.1); 

▪ directions for improving activities to neutralize challenges to the process of 

bringing the state from peacetime to wartime have been formulated (3.1). 

▪ new approaches for generating defense capabilities related to the development 

of military-patriotic education are substantiated and proposed, and guidelines related 

to the improvement of the process of its development are outlined (4.1); 

▪ new directions for training and preparation of the citizens of the Republic of 

Bulgaria for the defense of the country have been proposed (4.1 and 7.2); 

▪ a new way of distributing national resources was proposed in view of the need 

to start the process of generating additional defense capabilities (7.8). 

 

5. Critical notes on the presented works 

I have no critical comments on the materials presented by the candidate for 

participation in the competition. It is evident that the author presents the researched 

objects and subjects thoroughly and comprehensively, as well as the fact that the 

presented scientific production is correctly edited. I consider it appropriate to suggest 

to lieutenant colonel PhD. Petko PETKOV to expand his publications in terms of 

genre and strive to popularize his activity by publishing in national and international 

refereed publications and platforms (SCOPUS, WEB OF SCIENCE, etc.). 

 

6. Conclusion 

The documentation and scientific production submitted by the candidate in the 

competition, lieutenant colonel PhD. Petko PETKOV, meet the requirements of the 

Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the 

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

Staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations on the Development of the 
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Academic Staff in the Military Academy "G. Rakovski", as well as the minimum 

national requirements regulated therein for occupying the academic position of 

"associate professor" in the Military Academy "G. Rakovski". 

My assessment of the scientific works of lieutenant colonel PhD. Petko 

PETKOV, the only participant in the competition for the academic position "docent" 

for a military officer, in the field of higher education 9. "Security and Defense", 9.2 

Military affairs, scientific specialty " Organization and management of the armed 

forces" is "POSITIVE". 

 

7. Evaluation of the candidate 

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

candidate, lieutenant colonel PhD. Petko Ivanov PETKOV, Chief Assistant in the 

Department of "Policies, Strategies and Defense Planning" of the Faculty of 

"National Security and Defense" at the Military Academy "G. S. Rakovski" in the 

first place in the competition and the same to be selected to occupy the academic 

position "ASSOCIATE PROFESSOR" in the field of higher education 9. Security 

and defense, professional direction 9.2 Military affairs, scientific specialty 

"Organization and management of the armed forces" in the department "Policies, 

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

the Military Academy "G. Rakovski". 

 

 

___.___.2023   

Sofia city 

 

Prepared the opinion: 

 

Col. Associate Professor PhD: ___________ ROSEN GEROV 


