
 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

 от  

 

          проф. д-р Ненко Георгиев Дойков, директор на лаборатория  за  

специализирани изследвания   на рисковете  и  сигурността - департамент  

„Национална  и  международна  сигурност“ -  НБУ,  

             на   научните трудове  представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „ПРОФЕСОР”, обявен в ДВ бр. 2/08.01.2016 г.от   НБУ,  

в област на висше образование: 9. Сигурност и отбрана, професионално 

направление: 9.1. Национална сигурност, научна специалност: Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (национална 

сигурност),   с  единствен участник в конкурса -  доц. д-р Венелин Ангелов 

Георгиев.  

           

 

 

СОФИЯ 

2016 

 



 

          I. Изследователска (творческа) дейност и резултати. 

 

          Представям  рецензията си по този конкурс  като член  на Научното  

жури, определено със Заповед №З-РК-210/24.02.2016г. на Ректора на НБУ. 

         Рецензията  е разработена  според  изискванията на действащия Закон за 

развитие на академичния състав, изискванията на Правилника за приложение на 

закона и Наредбата за развитието на академичния състав в НБУ. 

         От анализа на представената ми документация по конкурса е видно, че 

процедурата по разкриване и обявяване на конкурса е спазена, а         

представената документация е пълна и прецизно изготвена. 

         Единствен кандидат по обявения конкурс е доц. д-р Венелин Георгиев.  

          Кандидатът е представил всички необходими за конкурса документи, 

дипломи, сертификати, служебни бележки и свидетелства за научната и 

преподавателската си дейност.  

          Всички  публикации  на  доц. д-р Венелин Георгиев представени за 

участие  в  конкурса  за  "професор"  на  НБУ  се  отнасят  към област на висше 

образование 9. Сигурност и отбрана и се групират в професионално 

направление: 9.1 Национална сигурност. 

          Кандидатът  в  конкурса  представя подробна справка  за  публикациите 

си след придобиване на образователната  и  научна степен  “доктор”  и  

академичната  длъжност  „доцент”,  като  от  впечатляващата си научна 

продукция  предлага  за  рецензиране  42 публикации в рецензирани научни 

издания  с  предварителна  селекция, извън тези, с които е станал доцент – в 

това число:  

 Монографии и студии - 8 бр. (на чужд език -1 ) 

 Статии в научни издания - 22 бр. (на чужд език -7 ) 



 Доклади в сборници на международни и национални конференции - 

12 бр. (на чужд език - 6 ) 

         За  оценяване  на  приносните  моменти в научната продукция на 

кандидата съм приел всички представени от него материали. 

          Изследователските  интереси  на кандидата за заемане на академичната 

длъжност „професор“ са насочени преди всичко към изследване на основните 

постановки и проблеми по учебните дисциплини, които преподава и са 

свързани с важни, и актуални въпроси  касаещи логиката, спецификата, 

методите и добрите практики за процеса за оценяване и управление на риска за 

сигурността. 

В монографичния  труд „Оценяване и управление на риска за 

сигурността“ в обем 326 страници,  са постигнати  важни научни и научно-

приложни резултати, които представляват принос за развитието на науката за 

сигурност и практическото решаване на широк кръг проблеми, свързани с   

изследване на различни теоретични концепции и практически модели в 

областта на управлението на риска, в частност и в областта на 

киберсигурността. 

  На базата на богат литературен обзор в монографията са анализирани 

използваните  методи  и  средства за изпълнение на дейностите от 

съдържанието на етапите на процеса за управление на риска.   

В  монографията е разкрита и същността на ситуациите на 

неопределеност и ситуациите на риск, а също така и на начините за тяхното 

оценяване.  

Авторът отделя специално внимание на въпроса за съществуващите 

стандарти за управление на риска, а също така и за мястото, ролята и ползите, 

които тези стандарти предоставят за потребителите.  

Напълно подкрепям разбирането на автора, че: стандартите за 

управление на риска представляват добри практики, които допринасят за 



издигане на нивото на управлението на риска по отношение на всеки 

субект на управлението.  

          От направената справка не установих значими изследвания по 

представения  монографичен  труд  и  по  тази причина приемам, че тематиката 

до момента не е изследвана в достатъчна степен. 

          Това ми дава основание да приема, че предложения за рецензиране 

монографичен  труд - „Оценяване и управление на риска за сигурността“ и  

постигнатите  в  него  резултати са лично дело на кандидата.   

Представеният  за рецензиране  учебник  „Киберсигурност и 

мениджмънт“ е  разработен за нуждите на обучението на студенти на НБУ в 

магистърска програма "Киберсигурност". 

 В него са развити детайлно редица изключително важни въпроси и е 

защитено на високо професионална ниво  разбирането  на автора, че 

проблемите с киберсигурността по-рядко са следствие на чисто технически 

причини и по-често са плод на недостатъчно ефективен мениджмънт.  

В учебника "Киберсигурност и мениджмънт" са съчетани основни 

елементи от класическата теория на мениджмънта с особеностите на тяхното 

приложение в една специфична среда, каквато е киберпространството.  

Прави  добро  впечатление, че  учебникът  е  ситуиран  като поредица от 

теми, включващи  подбор  и  управление на екип за киберсигурност, управление 

на финансови средства и на проекти  в  киберсигурността, работа с 

потребители, създаване на сигурност, планиране на възстановяването на 

последствията от инцидент с киберсигурността и др.  

От направената справка не установих към момента да има друга   

разработка с подобно съдържание на български език, което е и едно от 

достойнствата на този учебник. 

В  останалите  предложени  за  рецензиране  студии  и  научни доклади,  

са доразвити  редица  въпроси,  касаещи ефективността на колективната 



сигурност, ролята и мястото на институциите, НАТО и ЕС при изграждане и 

поддържане на стабилна среда за сигурност.    

     Определени са ролята и особеностите на човешкия фактор за справяне със 

заплахите за киберсигурността. 

     Обогатена  е  също така  концепцията за сигурността  в  отговор на настъпилите 

значими  промени в развитието на съвременната цивилизация, изискващи нови 

подходи.  

       Приносите  в  монографията и другите представени за рецензиране научни 

трудове  на  доц. д-р Венелин Георгиев, могат да бъдат  обобщени  като: създаване на 

нови методи и стандарти за управление на риска, което води до приложение на 

научните  постижения в практиката,  обогатяване, доразвиване и систематизиране на 

нови  знания  и умения, касаещи съдържанието на етапите на процеса за управление 

на риска. 

          През периода 2010/2015 г. доц. д-р Венелин Георгиев е  участвал в 

дванадесет научни  и изследователски проекти от които:  международни 

проекти - 3 бр.; национални проекти - 4 бр. и проекти в рамките на 

изследователски и академични организации - 5 бр.  

 

II. Учебна и преподавателска дейност. 

            От представената справка е видно, че доц. д-р Венелин Георгиев освен, 

че има голяма преподавателската ангажираност, участва активно в  

подготовката на учебната документация  и в акредитирането на редица  

специалности. 

          До  обявяването  на  конкурса,  в който участва,  доц. д-р Венелин 

Георгиев е провел десетки консултации, осъществил е научно ръководство и  

многократно е рецензирал  разработки на дипломни работи.  

          Научен  ръководител  е и на двама докторанта: Дафинка Сидова, 

зачислена  в  редовна  докторантура  със  стипендия и Албена Попова, 

зачислена в свободна докторантура. 



         Научната и педагогическата дейност на доц. д-р Венелин Георгиев се 

отличава  с  постигнати  високи резултати, които  се   изразяват  в 

публикуването на множество научни изследвания,  разработването  и 

изнасянето на редица специализирани лекции  и   популяризиране  на научни 

знания, и  практически  умения, включително и извън страната, в държави като: 

Молдова, Армения, Индонезия, Сърбия, Босна и Херцеговина.  

        Оценката на обучаемите за качеството на преподавателската му работа е  

висока.   

         В учебната си работа доц. д-р Венелин Георгиев използва съвременни 

технически средства и интерактивна педагогическа методика. 

          Водените аудиторни курсове и извънаудиторни форми разполагат с 

изготвени от доц. д-р Венелин Георгиев паспорти с тематични планове и 

библиография, което отговаря на изискванията на НБУ.  

         Паспортите на курсовете са публикувани в електронния каталог на 

програмите на НБУ. 

         Оценката  за  служебната  му  дейност през последния едногодишен 

период също е висока. Доц. д-р Венелин Георгиев изпълнява  в пълен обем 

задълженията  си  като  програмен  консултант  в срок  и качествено. 

Организира работата си на много добро професионално ниво.  

         Показва отлична  комуникативност, което му помага да взаимодейства 

активно с ръководството  на ДНМС,  на НБУ, с преподавателите и студентите. 

         Оценявайки  монографичното  изследване  в  неговата цялостност - 

добрата редакция, актуалност, основна идея, цел, задачи, теоретична и 

методична насоченост на изследването, завършеност, представяне, 

предназначение  и  приложимост  считам, че  изследването  има голяма  научна 

и приложна стойност,  и  разкрива високата научна ерудиция и потенциал на 

доц. д-р Венелин Георгиев. 

          Задълбочените  научни изследвания, научно-приложните приноси от  

изследванията на кандидата за  заемане на академична длъжност “професор” 



доц. д-р Венелин Георгиев  съм сигурен, че ще  бъдат използвани, както при 

обучението и професионалната подготовка на бакалаври  и  магистри  в НБУ, 

така и в бъдещи научни изследвания, касаещи проблемите в областта на 

противодействието на престъпността и тероризма. 

        В приложен към документацията на кандидата по конкурса  списък са 

отбелязани  23  цитирания на негови публикации, което ясно говори за големия 

научен интерес към неговата научна продукция.  

  

III. Лични впечатления от кандидата 

          Имам  лични  наблюдения и непосредствени впечатления от работата на 

доц. д-р Венелин Георгиев още преди да започне да преподава в НБУ, но 

отличните  ми  впечатления  от  неговата преподавателска дейност се 

затвърдиха когато започна  активната си преподавателска дейност в НБУ. 

          Многократно съм присъствал и на научни форуми по проблемите на 

националната  сигурност,  на  които  е  участвал  и  доц. д-р Венелин Георгиев, 

и имам преки впечатления от авторитета, с които се ползва в професионалните 

и научните среди. 

          От впечатленията ми за него се открояват задълбоченост в работата, 

системност, последователност и голямата му работоспособност. Отзивите за 

неговата преподавателска и педагогическа дейност също са отлични. 

       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          През  целия  период  на  професионалното и  научното си  развитие  доц. 

д-р Венелин Георгиев се занимава активно с обществена, преподавателска, 

експертна и  консултантска дейност. 

          Преподавателската, научно-изследователската и научно-приложната 

дейност  на  кандидата  за  заемане на академичната  длъжност „професор" - 

доц. д-р Венелин Георгиев, отговарят на нормативните изисквания за 

развитието на академичния състав и общата ми оценка е положителна. 



           Считам, че доц. д-р Венелин Георгиев  отговаря  напълно на 

изискванията  за  заемане на академичната  длъжност  „Професор”  по  

обявената специалност и въз основа на анализа  на  представените научни 

трудове, тяхната значимост, съдържащите се в тях научни приноси, като член 

на  научното  жури, обявено  със  Заповед  №З-РК-210/24.02.2016г. на Ректора 

на НБУ,  давам  ПОЛОЖИТЕЛНА  ОЦЕНКА  на участника  в конкурса  и  

предлагам на научното жури,  доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев да бъде 

избран за  "ПРОФЕСОР"  в област на висше образование 9. Сигурност и 

отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна 

специалност: Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (национална сигурност).  

   

 

05.04.2016г.      Член на журито: 

                                                                                       

                                                                              проф. д-р Н. Дойков 

 


