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СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Христо Василев Георгиев, ръководител на департамент „Национална и
международна сигурност“ в Нов Български Университет. /Област на висше образование
9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност/
На научните трудове на доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев, единствен кандидат
по конкурс за „професор” /Област на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална сигурност/
1.Информация по обявения конкурс. Съответствие на представената
кандидатура с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в
Република България
Със заповед на

ректора на НБУ проф. д-р Пламен Бочков № 3-РК-210 от

24.02.2016 г. съм определен за член на научното жури по конкурс обявен в ДВ бр. 2 от
08.01.2016 г. съгласно решение на Академичния съвет на НБУ /решение № 6 от
23.02.2016 г./.

Конкурсът е обявен за нуждите на департамент „Национална и

международна сигурност“. При обявяването на конкурса са спазени всички законови
изисквания и вътрешни правила на висшето училище.
Съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република
България /ЗРАСРБ/ кандидатът следва да притежава образователната и научна степен
„доктор“, да е заемал академичната длъжност „доцент“ в същото или в друго висше
училище съответно две или пет години и да е представил публикуван монографичен
труд или равностойни публикации, които не повтарят представените за заемане на ОНС
„доктор“ и академичната длъжност „доцент“.
Видно от представената диплома, през 2002 г. кандидатът е защитил докторска
дисертация на тема „Изследване на ефективността на системата за подготовка на
летателни апарати за полети при бойни действия”, за което му е присъдена научна
степен „Доктор” в научната област “Военни науки” по научната специалност
„Организация и управление на въоръжените сили” от Висшата атестационна комисия
към МС. През 2010 г. д-р Венелин Георгиев е избран за „доцент“ по научната
специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство”
от Висшата атестационна комисия при Министерски съвет на Република България.
Кандидатът е хоноруван преподавател към програмите на департамент „Национална и
международна сигурност“ на НБУ от 2011 година , а от 2013 г е щатен преподавател в
департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ. С приложената справка
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за водени от кандидата курсове кандидатът покрива изискванията на чл. 29, ал. 4, т.“б“
от ЗРАСРБ, която обвързва разкриването на конкурс за академичната длъжност
„професор“ с осигурена преподавателска дейност.
Освен тези минимални изисквания за образователен ценз, кандидатът е
представил внушителен брой дипломи и сертификати за успешно завършени три
магистърски програми и специализации по проблемите на сигурността и отбраната в
престижни военни академии и университети.
С тези научни и преподавателски постижения кандидатът отговаря на
изискванията за образователен ценз, преподавателска и изследователска дейност,
регламентирани в ЗРАСРП.
II. Изследователска (творческа) дейност и резултати.

1.1.

Оценка на приносите в монографичния труд и останалите публикации.

Доц. д-р Венелин Георгиев

е единствен кандидат по конкурса обявен от Нов

български университет.
Списъкът на научните трудове на кандидата, представени по обявения конкурс включва
общо 42 научни трудове. Научните трудове, представени по настоящия конкурс са
публикувани след придобиването на академичната длъжност „доцент“ . Представените
научни публикации са както следва:
 Монографии, студии, учебници: 8 бр., от които 1 публикация на английски език.
 Статии в рецензирани научни издания: 22 от които 7 на чужд език.
 Доклади в сборници на международни и национални конференции: 12 от които 6
на чужд език.
Представените научни трудове са с различен характер и са публикувани в авторитетни
български и чужди научни издателства и списания. Без изключение публикациите са в
област на висше образование 9.Сигурност и отбрана.
Съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав

приемам за

рецензиране като релевантни към обявения конкурс всички представени научни
публикации. Всички

трудове са непосредствено свързани с научната специалност и

тематичната област на конкурса, поради което се приемат за рецензиране без изключение.
Преобладаващата част от рецензираните научни трудове

притежават предимно

признаци на теоретични изследвания. Останалата част от материалите по конкурса са с
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преобладаващо научно-приложни приноси. Това придава

комплексен характер на

представената научната продукция на кандидата.
В тематично отношение трудовете са ясно фокусирани в следните

основни и

взаимосвързани проблемно-тематични области:
 Управление на риска- обща теория, методи и модели на управление,
инструментариум на анализа / № № 1, 5, 6, 9 от раздел I на Списък с
публикации, №№ 1, 24, 25 от раздел 2; № 11от раздел 3/
 Съвременни проблеми на политиката на сигурност и отбрана- военна
сигурност, енергийна сигурност, защита на критичната инфраструктура, съюзна
отбрана, концепцията за интелигентна отбрана, ресурсно обезпечаване на
отбраната и др. /№№4, 7, 8 ,9 от раздел 1; № 2, 4, 6,7,10,11,13,14, 15,17, 21,23, 26
от раздел 2; №№ 1,3,6,7,8, 9, 11 от раздел 3./
 Информационна и киберсигурност /№№ 9, 22, 24 от раздел 2; №№ 10,12 от
раздел 3/
 Други проблеми, свързани със сигурността –иновации и бизнесорганизации в
сигурността, институцията „омбудсман“ в публичната администрация, проблеми
на военновъздушнната отбрана /№№ 3,5 от раздел 2, №№4/
Съгласно приетата класификация, в представената от кандидата научна продукция
могат да бъдат изведени следните научни приноси:
а/ С научно значение –

развитие на теорията за управлението на риска в

сигурността, изграждане и адаптиране на модели при реализиране на теоретичната
концепция ; адаптиране и използване на методологични инструменти на управлението
на риска за оценяване на нивото на вътрешната, външната
извеждане на

и военната сигурност;

тенденциите в развитието на политиката за колективна сигурност на

национално, регионално и съюзно ниво и извеждане на предимствата на новите
инициативи в това направление ; разширяване на обхвата на използване на методите за
икономически анализ /разходи-ползи, икономически оценяване на алтернативи и др. / в
сектора за сигурност.
б/ С научно-приложно значение – създадени са учебници и учебни пособия за
съвременна подготовка на студентите, предложени са систематизирани теоретични
знания, подпомагащи държавните органи при оценка и управление на риска, защита на
критичната инфраструктура, ресурсното обезпечаване на отбраната, киберсигурността.
Идеите и фактите, обобщени в научните трудове могат да послужат за повишаване на
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ефективността на управление на сектора за сигурност, при повишаване на академичното
качество на обучението на студентите от Нов български университет.
Цитиране от други автори.
В приложената към документацията справка са отбелязани 23 цитирания на негови

1.2.

публикации за последните пет години. Това е доказателство , че кандидатът е
разпознаваем като автор в научната общност.

1.3.

Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески
проекти и приложение на получените резултати в практиката.

От приложената справка е видно, че през периода 2010/2015 г. кандидатът по
конкурса е участвал в дванадесет научни и изследователски проекти, от които 3
международни проекти, 4

национални проекти и 5 проекти в рамките на

изследователски и академични организации.

III. Учебна и преподавателска дейност.
III.1.Аудиторна и извън-аудиторна заетост, работа в електронния обучителен модул
"MOODLE – НБУ", осигуряване на студентски практики и стажове, работа със
студенти и докторанти).
От представената справка се вижда, че средната норма за ежегодната учебна заетост
на доц. В.Георгиев , измерена с количеството аудиторни часове е 270 часа, което
отговаря на изпълнение от 150%, а с извънаудиторни форми е 183 часа, което отговаря
на изпълнение от 313%.
Водените от доц. Д-р Венелин Георгиев аудиторни курсове и извънаудиторни форми
разполагат с изготвени и периодично обновявани

паспорти с тематични планове и

библиография, което отговаря на изискванията на НБУ. Паспортите на курсовете са
публикувани в електронния каталог на програмите на НБУ. В хода на преподаването
кандидатът използва интерактивни средства са повишаване на качеството на учебния
процес. Канидидатът познава и активно използва доброто платформата за електронно
обучение “MOODLE-НБУ”. Всички преподавани от него курсове са осигурени с учебни
материали като обемът им надхвърля изискваното количество.
Научен ръководител е на двама докторанти, бил е научен ръководител през периода на
самооценката на петима студенти, разработващи бакалавърски и магистърски тези.
III.2. Оценки от анкетите на студентите.
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Оценката на студентите за качеството на преподавателската му работа е висока. За
периода, за който се изготвя самооценката, средната оценка на базата на мнението на
студентите за удовлетвореност от курс и преподавател е 4,71.
IV. Административна и обществена дейност.
IV.1. Участие в колективни органи на управление на НБУ.
Доцент д-р В. Георгиев е член на департаментен съвет на департамент НМС и
участва с полезни инициативи в неговата работа. Същият е програмен консултант.
Организира успешно една от ежегодните международни конференции на департамента.
Провежда активна обществена дейност и дейност по привличане на студенти в
програмите на НБУ.
V. Лични впечатления от кандидата.
Познавам кандидата от неговото постъпване на работа в Нов български университет.
Имам изключително добри впечатления от неговите качества като изследовател,
преподавател и колега. Неговата почтеност, коректност, последователност, етичност,
работоспособност му създадоха име на авторитетен и перспективен учен и преподавател.
Нямам съвместни публикации с кандидата.

VI. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата.
Нямам критични бележки към преподавателската и изследователска работа на
кандидата по конкурса.

VII.

Заключение

1. На основание на развитите по-горе в становището констатации и изводи приемам, че
представените за оценка трудове на кандидата съответстват напълно на тематиката на
обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност .
2. Считам, че кандидатът доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев притежава необходимата
квалификация, трудова и професионална компетентност, лични качества и отговаря на
изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото
приложение за успешна работа на академичната длъжност „професор“ по посочената
научно направление .

Страница 6 от 6
3. Предвид на гореизложеното с пълна убеденост изразявам напълно положителна
оценка на кандидатурата на доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев и предлагам на
уважаемото научното жури да избере на академичната длъжност „професор“ кандидата
по конкурса.

София, 11.04.2016 г.

Рецензент:
/проф. д-р Христо Георгиев/

