
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 подполковник доцент доктор инж. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ИЛИЕВ, 

доцент в катедра „Военни науки” на факултет „Сигурност и отбрана” 

на Национален военен университет „Васил Левски” 

№ 36369 в Регистър за научната дейност в Република България 

Регистър за академични длъжности и дисертации в НАЦИД - 

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/37170 

Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”; Професионално 

направление: 9.2. „Военно дело”; Научна специалност: 05.12.01. „Организация 

и управление на въоръжените сили”. 

служебен телефон 062/618712; e-mail: iliev.n@bv.bg 

 

 

 

на научните трудове на подполковник д-р Петко Иванов Петков, главен 

асистент в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране” на 
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Конкурсът е 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. 

Документи за участие в конкурса в предвидения от закона срок е 

представил само един участник – подп. д-р Петко Иванов Петков, главен 

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

факултет „Национална сигурност и отбрана”. 

С решение на Комисията за проверка на документите и допускане до 

конкурс на кандидати (протокол №5/14.02.2023 г.), подп. д-р Петко Иванов 

Петков е допуснат до участие в конкурса. 

 

1. Общи сведения и обща характеристика на научно-

изследователската, научно-приложната и педагогическата дейност на 

кандидата 

Кандидатът притежава практически опит и компетентност в областта на 

организацията и управлението на военни формирования на тактическите звена, 

свързан със заеманите длъжности като офицер от 2001 г. Подп. д-р Петко 

Иванов Петков участва в курсове за повишаване на квалификацията, 

изпълнявал е различни длъжности в четири мисии на БА зад граница, а през 

2018 г. защитава дисертационен труд и придобива ОНС „Доктор” след 

обучение в редовна форма на докторантура във ВА „Г. С. Раковски”. 

Преподавателската му дейност се заключава във водене на възложени 

лекции, практически занятия и участие в щабни тренировки по учебни 

дисциплини в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране” на 

факултет „Национална сигурност и отбрана” във Военна академия „Г. С. 

Раковски” съгласно действащите учебни планове по учебните дисциплини: 

„Военна стратегия”; „Политики, стратегии и отбранително планиране”; 

„Отбранително-мобилизационна подготовка”; „Основи на мобилизацията на 

страната”; „Система за отбрана на страната”; „Основи на кризите и 

конфликтите”; „Структури в сектора за сигурност и отбрана”. 

За последните три учебни години същият има натовареност разпределена 

по години, както следва: - за учебната 2019/2020 г. – 338 часа (лекции – 104, 

други – 234); - за учебната 2020/2021 г. – 521,5 часа (лекции – 222, други – 

299,5); - за учебната 2021/2022 г. – 532 часа (лекции – 238, други – 294). Общо 

1391,5 часа. 

Подп. д-р Петко Петков е бил научен ръководител на 8 дипломанта, които 

в периода 2019-2022 г. успешно защитават дипломните си работи в следните 

тематични направления: съвременни измерения на военната мощ на страната; 

актуални аспекти на съвременния тероризъм и влиянието му върху 

националната сигурност; ролята на държавните институции в процеса на 

военно-патриотичното възпитание на гражданите; съвременни тенденции в 

развитието на военните конфликти; военностратегическите възгледи с 
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политиките за сигурност и отбрана на страната; актуални аспекти на 

подготовката на гражданите за отбрана на страната; противодействие на 

престъпността за защита на националната сигурност. 

 

2. Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата 

Научно-изследователската дейност на подп. д-р Петко Иванов Петков е 

свързана с изследването на проблеми на съвременните същност, съдържание и 

фази на развитие на военно-политическите кризи. Заявен е подчертан интерес 

към проблемите на военно-патриотичното образование. 

За доказателства по активната си научно-приложна дейност, кандидатът е 

представил 11 публикации, от които 2 монографии (2021 и 2022 г.), 1 книга на 

база на защитен дисертационен труд (2020 г.), 1 статия (2018 г.) и 7 доклада (от 

2018 до 2022 г.), след приключване на процедури за „доктор” (14.03.2018 г.) и 

за „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски” (08.04.2019 г.). По 

своя характер публикациите са: хабилитационен и монографичен труд – 2; 

публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор” – 1; научни статии – 1; доклади от 

научни конференции – 7. За рецензиране са представени 11 публикации. 

Резултатите от научно-изследователската и приложна дейност са 

апробирани надлежно на научни конференции и в периодични научни издания 

в България. 

Предоставената от кандидата в конкурса научна продукция отговаря 

напълно на изискванията на оценъчна система на показателите за заемане на 

академична длъжност „доцент” по дейности и показатели с 535 точки, както 

следва: - група А – 50 т.; група В – 100 т.; група Г – 255 т. и група Д – 130 т. 

Научноизследователската и преподавателска дейност на подп. д-р Петко 

Иванов Петков е насочена в следните области: 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. 

Количеството на представените за рецензиране публикации е 

представително и оценявам като достатъчно за участие в конкурс за академична 

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

 

3. Основни научни резултати и приноси 

Кандидатът в конкурса подполковник д-р Петко Петков представя за 

рецензиране от научното жури 11 публикации, както следва: 

- самостоятелни авторски труда 10 броя, от които 1 монография, 1 книга 

на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор”, 1 статия и 7 доклада;  
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- в съавторство - една монография, в която кандидатът за конкурса е 

автор, упоменат в приложения разделителен протокол за съавторство, с равен 

брой процентно съотношение в разработени страници и научни приноси в нея. 

Основните приноси на кандидата са с научен и научно-приложен характер 

и могат да се обобщят в няколко основни тематични области: 

 

– Военностратегически възгледи, свързани с формирането и 

усъвършенстването на отбранителната политика на страната: 

Научни приноси: 

• Обогатена е теорията, касаеща еволюцията, същността и съдържанието 

на военностратегическите възгледи и са разкрити основните 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 тенденциите, 

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

• Направена е класификация на военностратегическите възгледи на 

водещи държави по области и елементи (5.1 и 4.1); 

• Изведени са области на приложимост на военностратегическите 

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). 

Научно-приложни приноси: 

• 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); 

• 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). 

 

– Съвременни предизвикателства пред националната сигурност и 

отбраната на страната: 

Научни приноси: 
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• Систематизирана и доразвита е теорията за възникване на съвременните 

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 закономерностите, свързани със същността, съдържанието и 

фазите на развитие на военно-политическите кризи като са изведени факторите, 

оказващи влияние върху процеса на тяхното зараждане и развитие и 

обвързаността им със съвременните форми на проявление на въоръжената 

борба (3.1); 

• 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 (3.1 и 7.8); 

• Изведени са основните теоретични аспекти, касаещи поддържане на 

готовности и преминаване в различни състояния и положения в държавата (3.1 

и 7.8); 

• Извършен е системен анализ на процеса на управление на държавата и 

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

държавните органи и институции в него (3.1); 

• Обогатена е теорията, касаеща разкриването 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); 

Научно-приложни приноси: 

• 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). 

 

- Изграждане и развитие на съвременни отбранителни способности 

Научни приноси: 

• 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); 

• Формулирани са нови теоретични направления за повишаване на 

готовностите на елементите от системата за отбрана на страната (3.1, 7.4 и 7.8). 

• Изведени са нови теоретични постановка, свързани с зависимостта на 

средата за сигурност с генерирането на определени способности за водене на 

съвременната въоръжена борба и непрекъснато нарастващата роля на 

невоенната сила за постигане на целите на съвременните военни конфликти (7.6 

и 7.7); 
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Научно-приложни приноси: 

• 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); 

• Обосновано е предложение за нов начин за разпределение на 

националните ресурси с оглед необходимостта от стартиране на процеса по 

генериране на допълнителни отбранителни способности (7.8). 

 

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

в представените публикации. 

Продължена е работата на подп. д-р Петко Петков по темата на неговата 

докторска дисертация „Усъвършенстване на военностратегическите възгледи за 

използване на въоръжените сили в контекста на съвременните военни 

конфликти” и тази тема фигурира като централна или като аспект в част от 

публикациите последвали защитата на дисертацията след 2018 г. Това 

свидетелства за устойчивост на научните интереси на кандидата за 

академичната длъжност „доцент” в научната област на конкурса. 

Приносите на кандидата притежават определена значимост в 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, като съответните 

трудове на кандидата са цитирани в издания с научно рецензиране (11 

цитирания), за което са представени съответните доказателства.  

Същият взема активно участие при разработването и осъвременяването на 

доктринални и тактически публикации и е привличан като експерт в работни 

групи в областта на използване на въоръжените сили. Кандидатът участва в 

изследователски проект от национално ниво по разработване на „Концепция за 

Командване и Управление на ВС на РБ”. 

Няма данни за отразяване на влиянието на дейността на кандидата в 

чужбина. 

 

5. Критични бележки за представените трудове 

Независимо от завършения и цялостен вид на публикациите, при 

техническото им оформяне се забелязват редакционни и пунктуационни 

грешки, но те не влияят на значимостта на трудовете. 

Видно е, че авторът представя изследваните обекти и предмети 

задълбочено и всеобхватно, но рамките на една специализирана аудитория, 

каквато се явява военно образователната ни система, ограничават 

възможностите на кандидата в конкурса за активно участие в научния обмен в 

сферата на сигурността. Подп. д-р Петко Петков е възможно да разшири 

публикациите си в жанрово отношение и да се стреми да популяризира 
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дейността си чрез публикуване в национални и международни реферирани 

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

 

6. Заключение 

Към датата на изготвяне на становището, в предоставените материали за 

участие в конкурса до този момент не са постъпили и на мен не са ми станали 

известни претенции за недобросъвестно използване на чужди научни резултати 

и публикации от кандидата в конкурса, които да са легитимни по реда на 

действащото законодателство. 

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”.  

 

7. Оценка на кандидата 

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 висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 9.2 Военно дело, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили” е „ПОЛОЖИТЕЛНА”. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса, 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” да бъде избран да заеме академичната 

длъжност „доцент” в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране” 

на факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. 

Раковски”, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.2 Военно дело, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили”. 

 

 

07.03.2023 г.                           Член на научното жури: 

гр. Велико Търново               подп. доц. д-р инж. ________ Николай Илиев 



GEORGI STOYKOV RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE 

COLLEGE 
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The competition was announced by Order of the Minister of Defence of the 

Republic of Bulgaria № ОH – 1114/25.11.2022 and promulgated in the State Gazette 

issue 99/13.12.2022, point 67, page 67. 

Documents for participation in the competition have been submitted within the 

deadline determined by law by one candidate only – Lt. Col. Petko Ivanov Petkov, 

PhD, Assistant Professor at the Department of Policies, Strategies and Defence 

Planning of the National Security and Defence Faculty. 

By decision of the Commission for verification of documents and admission to 

the competition of candidates (protocol № 5/14.02.2023), Lt. Col. Petko Ivanov 

Petkov, PhD, was admitted to participate in the competition. 

 

1. General information and characteristics of the scientific research, 

scientific applied and pedagogical activity of the candidate 

The candidate has practical experience and competence in the field of 

organisation and management of military units on the tactical level, related to the 

positions held as an officer since 2001. Lt. Col. Petko Ivanov Petkov, PhD, 

participated in training courses for improving his qualifications, held various 

positions in four missions of the Bulgarian Armed Forces abroad, and in 2018, he 

defended his dissertation and obtained the educational and scientific degree Doctor 

after full-time doctoral studies at G. S. Rakovski National Defence College. 

His teaching activity consists of conducting the assigned lectures, practical 

classes and participation in staff training exercises on academic subjects in the 

Department of Policies, Strategies and Defence Planning of the National Security and 

Defence Faculty at G. S. Rakovski National Defence College according to the current 

curricula for the academic subjects: Military Strategy; Policies, Strategies and 

Defence Planning; Defence-Mobilisation Preparation; Basics of the Mobilisation in 

the Country; Defence System of the Country; Basics of Crises and Conflicts; 

Structures in the Security and Defence Sector. 

In the last three academic years, the candidate has had the following workload 

by year: for the academic 2019/2020 – 338 classes (lectures – 104, other – 234); for 

the academic 2020/2021 – 521.5 classes (lectures – 222, other – 299.5); for the 

academic 2021/2022 – 532 classes (lectures – 238, other – 294). Total number of 

classes 1391.5. 

Lt. Col. Petko Petkov, PhD, has been the academic supervisor of 8 graduate 

students who, in the period 2019-2022, successfully defended their diploma theses in 

the following thematic areas: modern dimensions of the country’s military power; 

current aspects of modern terrorism and its impact on national security; the role of 

state institutions in the process of military-patriotic education of citizens; 

contemporary trends in the development of military conflicts; the military strategic 

views with the security and defence policies of the country; current aspects of the 
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preparation of citizens for the defence of the country; countering crime to protect 

national security. 

 

2. Evaluation of the scientific research activity of the candidate 

The scientific research activity of Lt. Col. Petko Ivanov Petkov, PhD, is related 

to the study of problems of the modern essence, content and phases of development 

of military-political crises. He has demonstrated his strong interest in the problems of 

military-patriotic education. 

As evidence of his active scientific applied activity, the candidate has submitted 

11 publications, of which 2 monographs (published in 2021 and 2022), 1 book based 

on a defended dissertation (published in 2020), 1 article (published in 2018) and 7 

papers (published from 2018 to 2022), after completion of his PhD procedures (on 

14.03.2018) and for assistant professor at G. S. Rakovski NDC (on 04.08.2019). By 

their nature, the publications are: habilitation and monographic work – 2; published 

book based on a defended dissertation work for awarding the educational and 

scientific degree Doctor – 1; scientific articles – 1; papers from scientific conferences 

– 7. 11 publications were submitted for review. 

The results of the scientific research and applied activity have been duly 

approved at scientific conferences and in periodical scientific publications in 

Bulgaria. 

The scientific production provided by the candidate in the competition fully 

meets the requirements of the evaluation system of the indicators for occupying the 

academic position of Associate Professor by activities and indicators with 535 points, 

as follows: group A – 50 points; group C – 100 points; group D – 255 points, and 

group E – 130 points. 

The research and teaching activity of Lt. Col. Petko Ivanov Petkov, PhD, is 

focused in the following areas: military strategy; national defence system, defence-

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

the security and defence sector, implementation of policies, strategies and defence 

planning, as well as management of the armed forces in crises of a different nature. 

The number of publications submitted for review is representative, and I 

estimate it as sufficient for participation in a competition for the academic position of 

Associate Professor at the G. S. Rakovski NDC. 

 

3. Main scientific results and contributions 

The candidate in the competition Lt. Col. Petko Petkov, PhD, has submitted 11 

publications for review by the scientific jury, and they are as follows: 

- independent author’s works – 10, of which 1 is a monograph, 1 book based on 

a defended dissertation work for acquiring the educational and scientific degree 

Doctor, 1 article, and 7 papers;  
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- co-authored – one monograph in which the candidate in the competition is an 

author named in the enclosed distribution protocol for co-authorship with an equal 

number of developed pages and scientific contributions in it. 

The candidate’s main contributions are with a scientific and scientific applied 

character and could be summarised in several main subject areas:  

 

– Military strategic views related to the formation and development of the 

country’s defence policy: 

Scientific contributions: 

• The theory concerning the evolution, essence and content of military strategic 

views has been enriched, and the 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 the trends determining their future development have been 

systematized (3.1, 5.1 and 7.5); 

• A classification of the military strategic views of leading countries by areas 

and elements has been made (5.1 and 4.1); 

• Areas of applicability of military strategic views have been derived (5.1, 4.1 

and 7.2); 

• The role of military strategic views in the formation and implementation of 

the country’s defence policy in modern conditions of the security environment is 

revealed (5.1, 4.1, 7.2 and 7.5). 

Scientific applied contributions: 

• Problems and inconsistencies in the national military strategic views included 

in the main guiding documents have been derived, 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 defence 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 defence system and, more specifically, the preparation of citizens for 

the country’s defence has been researched and further developed (4.1 5.1 and 7.2); 

• A scientifically based structural Model for review, evaluation, and 

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

country with a working algorithm has been developed (4.1). 

 

– Modern challenges to national security and defence of the country: 

Scientific contributions: 
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• The theory of the emergence of modern risks and threats to the national 

security and defence of the country has been systematized and further developed (3.1, 

4.1, 5.1, 7.1, 7.3 and 7.7); 

• The regularities related to the essence, content and development phases of 

military-political crises have been revealed, and the factors influencing the process of 

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

manifestation of armed combat have been revealed (3.1); 

• The reasons for starting to bring the state and the elements of the country’s 

defence system to higher levels of readiness for operation in wartime have been 

indicated (3.1 and 7.8); 

• The main theoretical aspects related to maintaining the readiness and 

transitioning to different states and situations in the state have been 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 in it have been derived (3.1); 

• The theory concerning the disclosure of 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). 

Scientific applied contributions: 

• A functional model has been proposed related to the management of the 

Supreme High Command in the conditions of an escalating military-political crisis 

and its eventual development into a military (armed) conflict (3.1); 

• Directions for improving the activities to neutralize the challenges to the 

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

 

- Establishment and development of modern defence capabilities 

Scientific contributions: 

• Factors influencing the process of citizens’ preparation for the defence 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 have been researched and derived (4.1 and 7.2); 

• New theoretical directions have been formulated to increase the readiness of 

the elements of the country’s defence system (3.1, 7.4 and 7.8); 

• New theoretical formulations related to the dependence of the security 

environment on the generation of certain capabilities for conducting modern armed 

combat and the ever-increasing role of non-military force in achieving the goals of 

modern military conflicts have been presented (7.6 and 7.7). 

Scientific applied contributions: 

• New approaches to the generation of defence capabilities related to the 

development of military-patriotic education have been justified and proposed, and 
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guidelines related to the improvement of the process of its development have been 

outlined (4.1); 

• New directions for training and preparation of the citizens of the Republic of 

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

• A proposal for a new way of distributing national resources has been 

substantiated in view of the need to start the process of generating additional defence 

capabilities (7.8). 

 

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

contributions in the submitted publications. 

The work of Lt. Col. Petko Petkov, PhD, on the topic of his doctoral dissertation 

‘Improving military strategic views on the use of the armed forces in the context of 

modern military conflicts’ has been continued, and this topic appears as central or as 

an aspect in some of the publications that followed the defence of the dissertation 

after 2018. This testifies to the sustainability of the candidate’s scientific interests for 

the academic position of Associate Professor in the scientific field of the competition. 

The candidate’s contributions have a definite significance in professional field 

9.1. National Security, and the relevant works of the candidate have been cited in 

peer-reviewed publications (11 citations), for which relevant evidence has been 

presented. 

The candidate takes an active part in the development and updating of doctrinal 

and tactical publications and has been invited as an expert in working groups in the 

field of the use of armed forces. The candidate participates in a national-level 

research project on the development of the ‘Command and Management Concept of 

the Armed Forces of the Republic of Bulgaria’. 

There is no data to reflect the impact of the applicant’s activity abroad. 

 

5. Critical remarks on the submitted works 

Regardless of the completed and comprehensive appearance of the publications, 

editorial and punctuation errors are noticeable in their technical design, but they do 

not affect the significance of the works. 

It is obvious that the author has presented the researched objects and subjects 

thoroughly and comprehensively, but the framework of a specialised audience, such 

as our military education system, limits the candidate’s opportunities for active 

participation in the scientific exchange in the field of security. Lt. Col. Petko Petkov, 

PhD, could expand his publications in terms of genre and strive to promote his 

activity by publishing in national and international referenced publications and 

platforms (SCOPUS, WEB OF SCIENCE, etc.). 

 

6. Conclusion 

As of the date of preparation of the statement, in the materials provided for 

participation in the competition, there have been no claims for fraudulent use of other 
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people’s scientific results and publications by the candidate in the competition, which 

are legitimate according to the order of the current legislation. 

The documentation and scientific production submitted by the candidate in the 

competition Lieutenant Colonel Petko Petkov, PhD, meet the requirements of the 

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

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

the Republic of Bulgaria, and the Regulations on the Development of the Academic 

Staff in G. S. Rakovski National Defence College, as well as the minimum national 

requirements regulated therein for occupying the academic position of Associate 

Professor in G. S. Rakovski National Defence College. 

 

7. Assessment of the candidate 

My assessment of the scientific works of Lieutenant Colonel Petko Petkov, PhD, 

the only participant in the competition for the academic position of Associate 

Professor for a military officer, in area of higher education 9. Security and Defence, 

professional field 9.2 Military Affairs, scientific specialty Organisation and 

Management of the Armed Forces is POSITIVE. 

I propose to the respected Scientific Jury on the competition, that Lieutenant 

Colonel Petko Ivanov Petkov, PhD, assistant professor at the Department of Policies, 

Strategies and Defence Planning of the Faculty of National Security and Defence at 

G. S. Rakovski National Defence College, be elected for the academic position of 

Associate Professor in the Department of Policies, Strategies and Defence Planning 

of the Faculty of National Security and Defence at G. S. Rakovski National Defence 

College, in area of higher education 9. Security and Defence, professional field 9.2 

Military affairs, scientific specialty Organisation and Management of the Armed 

Forces. 

 

 

07.03.2023                      Member of the Scientific Jury: 

Veliko Tarnovo               Lt. Col. Assoc Prof. Eng. ________ Nikolay Iliev, PhD 


