
1/5 
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от професор, доктор на науките Георги Благов Торнев, 

катедра „Военноморски сили”, факултет „Командно-щабен“, 

Военна академия „Георги С. Раковски,  

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

тел.: 02 92 26 622 

 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.2. Военно дело 

 

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“ 

 

 

София  

2023 г.  
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1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

В обявения конкурс за придобиване на научната длъжност „доцент“, 

кандидатът подполковник доктор Петко Петков представя за рецензиране 11 

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

труд, 1 статия и 7 доклада.  

Приемам за рецензиране и единадесетте заявени от автора научни труда. 

От представените 11 заглавия – 10 са разработени самостоятелно, а 1 в 

съавторство, за което има представен разделителен протокол.. 

Чрез представените научни трудове авторът обогатява военната наука, 

особено в частта военна стратегия и отбранително-мобилизационна подготовка. В 

тях формулира и решава значителен брой теоретични и практически проблеми. 

Подполковник доктор Петко Петков е участник в Национална научна 

програма „Сигурност и отбрана. Също така взема активно участие в разработването 

на ръководни документи за Българската армия. Такъв е „Концепцията за 

Командване и управление на Въоръжените сили на Република България“. 

Главното, което характеризира подполковник д-р Петко Петков в посочените 

научни направления е изследовател, внедрител и педагог. 

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Не ми е известно наличието на неанонимен и мотивиран писмен сигнал за 

установяване на плагиатство в представените публикации. Отчитайки стила на 

автора в тях мога да заявя, че те са лично дело на кандидата и в тях липсва следа от 

неправомерно заимстване от чужд труд.. 

 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Представените монографии са методически издържани и разработени на 

високо научно ниво. Голяма част от тях са включени в учебни програми на 

преподавани от него дисциплини. Използват се в обучението на широк кръг 

обучаеми във Военна академия „Г. С. Раковски“. 
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Подполковник доктор Петков е перспективен педагог с активен 

преподавателски опит като лектор, ръководител на упражнения, семинари, учения 

и тренировки в Академията. 

Убедено мога да заявя – кандидатът по обявения конкурс притежава 

необходимите професионални, изследователски, педагогически и лични качества 

да заеме академичната длъжност „доцент“. 

 

4. Основни научни резултати и приноси. 

Научните и научно-приложни приноси на кандидата се свеждат до 

обогатяване на съществуващи знания в следните направления: 

4.1. Осъвременяване на военностратегически възгледи, свързани с 

формирането и усъвършенстването на отбранителната политика на страната. 

4.1.1 Проследена е еволюцията на същността и съдържанието на 

военностратегическите възгледи (5.1, 4.1 и 7.2); 

4.1.2. Групирани са фактори, влияещи върху формирането на 

военностратегически възгледи. (3.1, 5.1 и 7.5); 

4.1.3. Извършена е класификация на военностратегическите възгледи по 

области (5.1 и 4.1); 

4.1.4. Определена е ролята на военностратегическите възгледи при 

формирането и провеждането на отбранителна политика на страната (5.1, 4.1,7.2 и 

7.5). 

 

4.2. Разкриване на нови предизвикателства пред националната сигурност и 

отбраната на страната. 

4.2.1. Изведени са проблеми в националните военностратегически възгледи, 

заложени в основните ръководни документи и на тази база са систематизирани 

насоки за тяхното решаване (5.1, 4.1,7.2 и 7.5); 

4.2.2. Оценени са възможности за възникване на рискове за националната 

сигурност и отбрана на страната в съвременната среда за сигурност (3.1, 4.1,.5.1, 

7.1, 7.3 и 7.7); 
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4.2.3. Формулирани са причини  за стартиране на привеждането на държавата 

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

(3.1 и 7.8). 

 

4.3. Изграждане и развитие на съвременни отбранителни способности. 

4.3.1. Изследван и доразвит е процесът за повишаване на способностите на 

невоенния компонент на системата за отбрана на страната чрез подготовка на 

гражданите за тази цел (4.1 5.1 и 7.2); 

4.3.2. Разработен е научно обоснован структурен подход за преглед, оценка и 

усъвършенстване на процеса за развитие на военно-патриотичното възпитание в 

страната с алгоритъм на работа (4.1). 

 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 

Посочените приноси са оригинални за теорията и практиката в областта на 

военното дело. Те представят решения, важни за въоръжените сили и за 

образователната система. По същество това са решения на научни и приложни 

проблеми.  

Могат да бъдат използвани от държавното управление, формированията на 

Българската армия, в учебния процес на Академията и други военни учебни 

заведения. 

 

6.  Критични бележки за представените трудове. 

Представените публикации са структурирани, разработени  в съответствие с 

научната терминология. Приносите постигнати в тях са забележими, поради което 

нямам критични бележки, които да променят тяхната ценност.  

Ще си позволя да препоръчам за в бъдеще авторът да популяризира 

резултатите  си на английски език. 

 

7.  Заключение. 

Считам, че кандидатът в конкурса подполковник доктор Петко Петков 

напълно отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав, 
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Правилника за неговото прилагане и нормативната уредба на ВА „Г. С. Раковски” 

за научна продукция с приноси и приложимост в учебния и изследователски процес 

за заемане на академичната длъжност „доцент”. 

 

8.  Оценка на кандидата. 

Твърдо подкрепям кандидатурата на подполковник д-р Петко Иванов Петков, 

участник в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” в катедра 

„Политики, стратегии и отбранително планиране“, във 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, 

Давам Положителна оценка на кандидата и убедено препоръчвам на 

уважаемото научно жури да предложи на Факултетния съвет да го избере на 

академичната длъжност „доцент” по обявения конкурс. 

 

__.03.2023 г.    Изготвил становището: 

гр. София                                                     проф. д.н.              Георги Торнев 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

 

OPINION 

 

by Professor Georgi Blagov Tornev, PhD 

Naval Forces Department, Command and Staff Faculty, 

1504 Sofia, 82 Evligi i Hristo Georgievi Blvd 

Phone number – 02 92 26 622 

 

of the scientific papers presented in the competition for the academic position 

"Associate Professor" for a serviceman in the Policies, Strategies and Defence Planning 

department of the National Security and Defence Faculty at the Rakovski National 

Defence College, in the field of higher education 9. "Security and Defense", 

professional direction 9.2 "Military Affairs" 

 

of the candidate: 

Lieutenant Colonel. Petko Ivanov Petkov, PhD, 

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

Security and Defence  Faculty of the Rakovski National Defence College 

 

София 

2023 г.  
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1. General characteristics of the candidate's scientific research and 

applied and pedagogical activities. 

In the announced competition for the scientific position „Associate Professor“, the 

candidate Lieutenant Colonel Doctor Petko Petkov submitted for review 11 publications, 

including 2 monographs, 1 book based on a defended dissertation, 1 article and 7 reports.  

I also accept for review the eleven scientific works submitted by the author. 

Of the 11 titles submitted - 10 were developed independently, and 1 in co-

authorship, for which there is a separate protocol. 

Through the presented scientific works the author enriches the military science, 

especially in the part of military strategy and defense-mobilization preparation. In them 

he formulates and solves a considerable number of theoretical and practical problems. 

Lieutenant Colonel Petko Petkov is a participant in the National Scientific 

Programme "Security and Defence. He also actively participates in the development of 

guiding documents for the Bulgarian Army. Such is the "Concept for Command and 

Control of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria". 

The main thing that characterizes Lieutenant Colonel Dr. Petko Petkov in the 

mentioned scientific fields is a researcher, implementer and pedagogue. 

 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

I am not aware of any non-anonymous and substantiated written report of a finding 

of plagiarism in the submitted publications. Considering the author's style in them, I can 

state that they are the personal work of the candidate and there is no trace of unauthorised 

borrowing from another's work. 

 

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

The presented monographs are methodologically sound and developed at a high 

scientific level. Many of them are included in the teaching programs of the disciplines 

taught by him. They are used in the training of a wide range of students at the Military 

Academy "G. С. Rakovski". 

Lieutenant Colonel Doctor Petkov is a promising educator with active teaching 
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experience as a lecturer, leader of exercises, seminars, exercises and training at the 

Academy. 

I can confidently state - the candidate of the announced competition possesses the 

necessary professional, research, pedagogical and personal qualities to occupy the 

academic position of "Associate Professor". 

 

4. Main scientific results and contributions. 

The scientific and applied contributions of the candidate are focused on the 

enrichment of existing knowledge in the following areas: 

4.1. Development of military strategic views related to the formation and upgrading 

of the country's defence policy. 

4.1.1 The evolution of the nature and content of military strategic views is traced 

(5.1, 4.1 and 7.2); 

4.1.2. Factors influencing the formation of military strategic views are grouped 

(3.1, 5.1 and 7.5); 

4.1.3. A classification of military-strategic views by domains  was performed (5.1 

and 4.1); 

4.1.4. The role of military-strategic views in the formation and implementation of 

the country's defence policy has been identified (5.1, 4.1,7.2 and 7.5). 

 

4.2. Uncovering new challenges to national security and defence. 

4.2.1. Problems in the national military strategic outlook set out in the main guiding 

documents are highlighted and on this basis guidelines for their solution are systematized 

(5.1, 4.1,7.2 and 7.5); 

4.2.2. Possibilities of occurrence of risks for the national security and defence of 

the country in the contemporary security environment are assessed (3.1, 4.1,.5.1, 7.1, 7.3 

and 7.7); 

4.2.3. Reasons are formulated for initiating the alignment of the state and elements 

of the national defence system to higher levels of readiness (3.1 and 7.8). 
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4.3. Building and developing modern defence capabilities. 

4.3.1. The process of enhancing the capabilities of the non-military component of 

the national defence system by preparing citizens for this purpose has been studied and 

further developed (4.1 5.1 and 7.2); 

4.3.2. A scientifically based structural approach to review, evaluate and improve 

the process for the development of military-patriotic education in the country with an 

algorithm of work has been developed (4.1); 

 

5. Assessment of the significance of contributions to science and practice. 

These contributions are original to the theory and practice of military affairs. They 

present solutions important for the armed forces and for the educational system. They are 

essentially solutions to scientific and applied problems.  

They can be used by the state government, the formations of the Bulgarian Army, 

in the educational process of the Academy and other military educational institutions. 

 

6. Critical notes on the submitted works. 

The presented publications are structured, developed in accordance with scientific 

terminology. The contributions achieved in them are noticeable, therefore I have no 

critical remarks that would change their value.  

I will take the liberty of recommending that in the future the author promote his 

results in English. 

 

7. Conclusion. 

I believe that the candidate in the competition, Lieutenant Colonel Petko Petkov, 

Phd fully meets the requirements of the Academic Staff Development Act, the 

Regulations for its implementation and the regulations of the G. С. Rakovski" for 

scientific production with contributions and applicability in the teaching and research 

process for holding the academic position of "Associate Professor". 
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8. Candidate assessment. 

I strongly support the candidacy of Lieutenant Colonel Petko Ivanov Petkov, PhD 

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

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

and Defence, G. С. in the field of higher education 9. "Security and Defense", 9.2. 

Military Affairs. 

I give a Positive evaluation to the candidate and I strongly recommend the 

esteemed scientific jury to propose to the Faculty Council to elect him to the academic 

position of Associate Professor in the announced competition. 

 

__.03.2023 г. Prepared the opinion: 

 Prof. Georgi Tornev 


