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СТАНОВИЩЕ   

 

от полк. доц. д-р инж. Румен Ангелов Маринов, 

декан на факултет „Сигурност и отбрана” 

при Национален военен университет „Васил Левски” 

гр. Велико Търново, ж.к. „Картала”, ул. „Иван Момчилов” №14, 

GSM – 0888 700 080, e-mail: marinov_r@nvu.bg 

 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент” 

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

професионално направление „Военно дело“ за преподаване на учебните 

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

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

мобилизацията на страната“ и „Система за отбрана на страната“. Заповед № ОХ 

- 1114/25.11.2022 г. на Министъра на отбраната, Държавен вестник бр. 

99/13.12.2022 г., т. 67, стр. 67, 

на кандидата: 

подполковник доктор Петко Иванов Петков – главен асистент в катедра 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велико Търново 

2023 



Предложеното становище е изготвено на основание Заповед на 

Началника на Военна академия „Г.С. Раковски” № № СИ29-РД03-23/31.01.2023 

г. и решение, съгласно с Протокол № 1 на заседанието на Научното жури, 

проведено на 16.02.2023 г. 

1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

В обявения конкурс за „доцент” подп. д-р Петко Иванов Петков е 

единствен кандидат и е представил в конкурса с обща научна продукция от 11 

броя научни трудове в обем от 590 страници. От всички представени за 

рецензиране труда 10 са самостоятелни, а един е в съавторство.  

Кандидатът в конкурса подп. д-р Петко Иванов Петков е представил в 

конкурса за академична длъжност „доцент” 11 научни трудове, както следва:  

− монографии – 2 броя; 

− книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ – 1 бр. 

− Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или в 

специализирани издания за класифицирана информация – 8 броя; 

− от тях доклади на международни научни конференции – 3 броя. 

Представените от кандидата в конкурса подп. д-р Петков материали, 

според направения от мен преглед, отговарят изцяло на законовите изисквания 

и се явяват последователно и фокусирано развитие на неговата научна дейност. 

Това ме кара да приема представените научни трудове за рецензиране. Същите 

са изнесени на научни форуми в страната. Мога да отбележа, че има системност 

и логичност в трудовете на кандидата. 

На следващо място мога да отбележа, че всички предложени за 

рецензиране научни трудове се включват в научната област на обявения 

конкурс. 

Становище относно наличието или липсата на плагиатство.  

Приложената към документите декларация по чл. 60, ал. 1, т. 6 от 

ППЗРАСРБ, показва, че според д-р Петко Петков,  към началото на март 2023 г.  

не му е известно към него да са подадени сигнали за наличие на плагиатство. 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

От представената справка за учебната натовареност на подп.  д-р Петков е 

видно, че същият за последните три учебни години (2019-2022) същия има 

обща натовареност от 1391,5 часа (лекции – 544, други – 847,5), разпределени 

по години. Бил е и ръководител на 8 дипломанта през периода 2019-2022 г. 

Това показва висока преподавателска заетост и ангажираност на кандидата. 

Подполковник д-р Петко Иванов Петков е автор на един монографичен 

труд със заглавие „Държавата във военно време“, както и съавтор на един  

монографичен труд – „Военно-патриотичното възпитание на гражданите в 

съвременни условия“. В своята творческа биография кандидата е автор и на 

една книга със заглавие „Военностратегическите възгледи в политиките за 

сигурност и отбрана на страната“ и на осем доклада предоставени за 

рецензиране. 

3. Основни научни резултати и приноси 



Приносите от извършените научни изследвания, от подп. д-р Петко 

Петков, допринасят за развиване на теоретични постановки, отнасящи се до 

същността, съдържанието и фазите на развитие на военно-политическите кризи 

и обвързаността им със съвременните форми на проявление на въоръжената 

борба. Също така и развитието на военно-патриотичното възпитание на 

гражданите в съвремието на обществата. 

Научната и научно-приложната стойност на представените за 

рецензиране трудове от подп. д-р Петко Иванов Петков представляват научно 

обосноваване и формулирани нови насоки за решаване на конкретни проблеми. 

1. Обогатена е теорията относно развиваща се военно-политическа криза, 

която в даден момент може да прерасне до форма на въоръжена борба. 

Синтезирани са закономерностите, свързани със същността, съдържанието и 

формирането на военностратегическите възгледи. Обърнато е внимание на 

изграждането, развитието и използването на елементите от системите за 

сигурност и отбрана на страната. Представени и анализирани са съвременните 

черти на използването на националната мощ и настоящите предизвикателства 

пред привеждането на държавата от мирно във военно положение. (Трудове 

№№3.1, 5.1, 7.1, 7.2,7.7 и 7.8). 

2. Доразвити са теоретичните постановки свързани с анализ на основните 

черти на съвременната среда на сигурност. Изведени са направления за 

усъвършенстване на дейностите по поддържането на бойната готовност не само 

на ВС. (Трудове №№3.1, 7.3 и 7.4). 

3. Авторът е анализирал съвременните предизвикателства пред 

изграждането и развитието на военно-патриотичното възпитание в страната. 

Предложена е единна система за изграждане и развитие на военно-

патриотичното възпитание в страната. Подчертана е нарастващата роля на 

невоенната мощ на държавата за реализирането на целите в съвременните 

военни конфликти. (Трудове №№5.1, 7.5 и 7.6). 

4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Приемам научноизследователската дейност и приносите на кандидата и 

бих могъл да обобщя, че е съсредоточил интереса си върху съвременни 

предизвикателства пред националната сигурност и отбраната на страната. 

Направен е и опит за посочване на алгоритъм за изграждане и развитие на 

съвременни отбранителни способности. Считам, че допълва и разширява 

знанията по важни направления в теоретичен, научен и научно-приложен 

аспект. Кандидатът има сериозни теоретични познания и опит по формулиране 

на направления, тенденции и закономерности за развитие на 

военностратегическите възгледи в политиките за сигурност и отбрана на 

страната. Това удовлетворява изискванията за заемане на академичната 

длъжност „доцент”. Резултатите от научната дейност на кандидата могат да се 

прилагат при обучението на слушатели, специализанти и студенти във ВА „Г.С. 

Раковски”. 

 

5. Критични бележки за представените трудове 

Относно представените научни трудове нямам критични бележки. 

Препоръчвам на кандидата в бъдещата си работа да се съсредоточи в 

публикуването на учебници по дисциплините посочени в конкурса и да засили 



публикационната си дейност и публикува в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. 

 

6. Заключение 

Имайки предвид стойността на предоставената от кандидата научна 

продукция считам, че тя напълно отговаря на изискванията на „Закона за 

развитие на академичния състав” и правилника за неговото прилагане за 

заемане на академичната длъжност „доцент”. Оценката ми за научните трудове 

на подп. д-р Петко Иванов Петков е „положителна”. 

 

7. Оценка на кандидатите 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 

кандидата, подп. д-р Петко Иванов Петков и да предложи на факултетния 

съвет, да бъде избран и да заеме академичната длъжност „доцент” в област 

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

9.2. „Военно дело” на факултет „Национална сигурност и отбрана” във Военна 

академия „Г. С. Раковски“. 

 

 

…...03.2023 г.   Член на журито: 
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STANDPOINT 

 

by Assoc. prof. Rumen Angelov Marinov Ph.D., 

Dean of the Faculty of Security and Defense 

at Vasil Levski National Military University 

Veliko Tarnovo, „Kartala“, 14 „Ivan Momchilov“ Str., 

GSM – 0888 700 080, e- mail: marinov_r@nvu.bg 

 

of the scientific works presented in the competition for the appointment of an 

academic 

position associate professor 

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

professional field „Military Affairs“ for teaching the academic disciplines: „Military 

Strategy“, „Policies, Strategies and Defense Planning“, „Defense-Mobilization 

Training“, „Fundamentals of Mobilization of the country“ and „Defense system of 

the country“. Order №ОХ - 1114/25.11.2022 of the Minister of Defense, State 

Gazette no. 99/13.12.2022, item 67, page 67, 

of the candidate: 

Lieutenant Colonel Doctor Petko Ivanov Petkov - Senior Assistant in the Department 

of „Policies, Strategies, and Defense Planning“ of the Faculty of „National Security 

and Defense“ at the Rakovski National Defence College 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko Tarnovo 

2023 



The proposed opinion was prepared based on the Order of the Head of the 

Rakovski National Defence College №СИ29-РД03-23/31.01.2023 and the decision, 

under Protocol №1 of the meeting of the Scientific Jury held on 16.02.2023. 

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

application, and pedagogical activities 

In the announced competition for „associate professor“ LTC. Petko Ivanov 

Petkov Ph.D. is the only candidate and presented in the competition with a total 

scientific production of 11 scientific papers in a volume of 590 pages. Of all the 

works submitted for review, 10 are independent, and one is co-authored. 

The candidate in the competition LTC. Petko Ivanov Petkov Ph.D. submitted 

11 scientific papers in the competition for the academic position of „ associate 

professor“, as follows: 

− monographs – 2 issues; 

− book based on a protected dissertation work for awarding the educational 

and scientific degree „doctor“ - 1 pc. 

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

published in edited collective volumes or in specialized publications for classified 

information - 8 items; 

− of them reports at international scientific conferences - 3 issues. 

The scientific papers presented by the candidate in the competition LTC. 

Petkov Ph.D., according to my review, fully meets the legal requirements and is a 

consistent and focused development of his scientific activity. This leads me to accept 

the submitted research papers for review. The same was presented at scientific 

forums in the country. I can note that there is systematicity and logic in the works of 

the candidate. 

Next, I can point out that all scientific works proposed for review are included 

in the scientific field of the announced competition. 

Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

attached to the documents under Art. 60, para. 1, item 6 of PPZRASRB, shows 

that, according to LTC. Petko Petkov Ph.D., as of the beginning of March 2023, was 

not aware of any reports of plagiarism being reported to him. 

2. Evaluation of the pedagogical preparation and activity of the candidate 

From the presented report on the academic workload of LTC. Petkov Ph.D., it 

is clear that for the last three academic years (2019-2022) he has a total workload of 

1391.5 hours (lectures – 544, others – 847.5), distributed by year. He was also the 

supervisor of 8 graduates during the period 2019-2022. This shows the high teaching 

employment and commitment of the candidate. 

Lieutenant Colonel Petko Ivanov Petkov Ph.D. is the author of a monographic 

work entitled „The State in Wartime“, as well as co-author of a monographic work - 

„Military-patriotic education of citizens in modern conditions“. In his creative 

biography, the candidate is also the author of one book entitled „Military strategic 

views in the security and defense policies of the country“ and eight reports submitted 

for review. 

 

 

3. Main scientific results and contributions 



The contributions from the carried out scientific research, from LTC. Petkov 

Ph.D. includes the development of the military-patriotic education of citizens in 

contemporary societies. The scientific and scientific-applied value of the works 

submitted for review by LTC. Petko Ivanov Petkov Ph.D. represents scientific 

justification and formulated new guidelines for solving specific problems. 

1. The theory about a developing military-political crisis, which at some point 

could develop into a form of armed struggle, has been supplemented. The regularities 

related to the essence, content, and formation of military strategic views have been 

synthesized. Attention was paid to the construction, development, and use of the 

elements of the country's security and defense systems. Presented and analyzed are 

the modern features of the use of national power and the current challenges before 

bringing the state from a state of peace to a state of war. (Papers №№ 3.1, 5.1, 7.1, 

7.2, 7.7 and 7.8). 

2. The theoretical statements related to the analysis of the main features of the 

modern security environment have been further developed. Directions for improving 

the activities of maintaining the combat readiness of not only the Armed Forces have 

been identified. (Papers №№3.1, 7.3 and 7.4 ). 

3. The author has analyzed the modern challenges to the construction and 

development of military-patriotic education in the country. A unified system for 

building and developing military-patriotic education in the country is proposed. The 

growing role of the non-military power of the state in the realization of the goals in 

modern military conflicts is emphasized. (Papers №№5.1, 7.5 and 7.6 ). 

4. Evaluation of the significance of the contributions to science and 

practice 

I accept the research activity and contributions of the candidate and I could 

summarize that he has focused his interest on contemporary challenges to the national 

security and defense of the country. An attempt was also made to specify an 

algorithm for building and developing modern defense capabilities. I believe that it 

complements and expands knowledge in important directions in a theoretical, 

scientific, and scientific-applied aspect. The candidate has serious theoretical 

knowledge and experience in formulating directions, trends, and regularities for the 

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

country. This satisfies the requirements for occupying the academic position of 

associate professor. The results of the candidate's scientific activity can be applied to 

the training of trainees, specialists, and students at the Rakovski National Defence 

College. 

5. Critical notes on the presented works 

Regarding the presented scientific works, I have no critical remarks. I 

recommend the candidate in his future work to focus on the publication of textbooks 

on the disciplines specified in the competition and strengthen his publication activity 

and publish in scientific publications, referenced and indexed in world-famous 

databases with scientific information. 

6. Conclusion 

Bearing in mind the value of the scientific production provided by the 

candidate, I believe that it fully meets the requirements of the „Law on the 

Development of the Academic Staff“ and the rules for its implementation for the 



occupation of the academic position of „associate professor“. My assessment of the 

scientific works of assistant LTC. Petko Ivanov Petkov Ph.D. is „positive“. 

7. Evaluation of candidates 

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

candidate, Lt. Dr. Petko Ivanov Petkov and to propose to the faculty council 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“ at the Faculty of „National Security and Defense“ at the Rakovski National 

Defence College. 

 

 

….. .03.2023    Member of the jury: 

 


