НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СТАНОВИЩЕ
От професор доктор Никифор Христов Стефанов, декан на Учебно-научен център
„Национална сигурност и обществен ред ” във Висше училище по сигурност и
икономика, научно направление 9.1 Национална сигурност, върху научните трудове за
участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално
направление 9.1. Национална сигурност, обявен в Държавен вестник бр. 2 от 08.01.2016
г., с кандидат доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев
I. Изследователска дейност и резултати
Трудовете на кандидата доц.д-р Венелин Ангелов Георгиев основно
са
насочени към изучаването на актуални теоретични проблеми в сферата на оценяване и
управление на риска за сигурността, киберсигурността и мениджмънта в областта на
сигурността и отбраната. Всички публикации на доц.д-р Венелин Георгиев са свързани
с научната област на конкурса и са издадени след заемането на академичната длъжност
„доцент” през 2010 г..
1. Оценка на монографичния труд
Монографичният труд на кандидата доц.д-р Венелин Георгиев „Оценяване и
управление на риска за сигурността“ е с обем 326 страници. Структуриран е в увод,
четири части, заключение и библиографска справка.Монографията на кандидата
представлява задълбочено изследване на различни теоретични концепции в областта на
управлението на риска за сигурността, на добрите практики в това направление и на
използваните методи, и средства за изпълнение на дейностите от съдържанието на
етапите на процеса за управление на риска.
В първата част, доц.д-р Георгиев прави обширен анализ на същността и
природата на рисковете за сигурността, като особено внимание обръща на ситуациите
на неопределеност и ситуациите на риск, а също така и на начините за тяхното
оценяване.
Във втората част авторът подробно разглежда проблемите, свързани с
управлението на риска и защитава тезата, че рискът е обективно съществуваща и
неизбежна част от човешката дейност, която с помощта на подходящи инструменти
може да бъде управлявана с цел снижаване до допустими нива. Систематично изследва
същността и природата на управлението на риска, представя различни определения за
тази специфична управленска дейност, задава възможните цели, обхват, принципи,
правила и рискове при управление на риска.
В третата част доц.д-р Георгиев достатъчно пълно описва съдържанието на
процеса за управление на рисковете за сигурността. Анализира, оценява и определя
риска като етап на управленския процес.
В четвъртата част на монографичния труд кандидатът отделя специално
внимание на въпросите свързани със съществуващите стандарти за управление на
риска,
за мястото, ролята и ползите, които тези стандарти предоставят за
потребителите.
В резултат на научните търсения в проведеното изследване, доц.д-р Венелин
Георгиев достига до
извода за универсалност на теоретичната концепция за
управление на риска за сигурността, произтичаща и се доказваща се с помощта на
тезата за целенасочения характер на всяка човешка дейност.
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Изискването на Закона за развитието на академичния състав в Република
България и Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния
състав в Република България и Наредбата за развитието на академичния състав
в НБУ за заемане на академичната длъжност „професор”за представен завършен
монографичен труд и резюме към него, различен от този, с който е станал доцент
е изпълнено .
2. Оценка на учебник
Доц.д-р Георгиев е подготвил за нуждите на обучението на студенти на НБУ в
магистърската програма „Киберсигурност” учебник „Киберсигурност и мениджмънт“,
при разработването, на който се е придържал към следните принципи:


киберсигурността не представлява бизнес в бизнеса, а е част от общия
бизнес;



всяко действие на мениджърите по киберсигурност се оценява от гледна
точка на приноса му към постигане на общите цели на организацията.

Като цяло учебникът е добра основа за изграждането на мениджърски
способности в студентите.
3. Оценка на приносите в останалите приложени публикации
В останалите приложени публикации по конкурса, кандидатът доц.д-р Венелин
Георгиев работи по следните научни направления:




икономически анализ в областта на сигурността и отбраната;
киберсигурност;
мениджмънт в сигурността и отбраната.

В публикациите от първото направление кандидатът извежда и доказва тезата,
че независимо от познатите инструменти, използвани при построяване на т.нар.
интелигентна отбрана (приоритизация, специализация, международно сътрудничество),
същата представлява иновация в начина на мислене и в поведението на политиците и
мениджърите в сектора на отбраната.
В публикациите от второто направление доц.д-р Георгиев провежда изследване
на управлението на риска за киберсигурността, изграждането на способности за
киберсигурност, противодействието срещу киберпрестъпността, социалното
инженерство, с главно внимание на ролята и особеностите на човешкия фактор за
справяне със заплахите за киберсигурността.
В третото научно направление кандидатът творчески търси подходящи
инструменти за доброто управление в сектора за сигурност и отбрана, като за целта
подлага на системен анализ направленията свързани с ефективността на колективната
сигурност, ролята и мястото на институциите, НАТО и ЕС при изграждане и
поддържане на стабилна среда за сигурност.
4. Цитиране от други автори
От представения анализ на цитиране CA-2-2016 на публикации с автор Венелин
Ангелов Георгиев е видно, че са установени са общо 23 отделни позовавания на
публикации от автора, от които 8 са самоцитирания.
5. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески проекти
и приложение на получените резултати в практиката.
През периода 2010/2015 г. доц.д-р 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.
Изискването на Наредбата за развитието на академичния състав в НБУ за
заемане на академичната длъжност „професор”за участие в поне два нови
изследователски проекти за периода, е изпълнено в пълен обем.
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II. Учебна и преподавателска дейност
1. Аудиторна и извън-аудиторна заетост, работа в електронния обучителен
модул "MOODLE – НБУ", осигуряване на студентски практики и стажове, работа
със студенти и докторанти1
Средната норма за ежегодната учебна заетост на доц. д-р Венелин 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%.
Изискването за изпълнена норма за учебна заетост, съгласно Наредбата за
заетост на преподавателите в НБУ е преизпълнено.
От справката предоставена от Факултета за дистанционно, електронно и
продължаващо обучение на НБУ е видно, че:
- водените от кандидата курсове разполагат с качествени основни текстови
материали и презентации;
- на студентите е осигурена възможност за електронно предаване на писмените
работи и за своевременното им оценяване;
- посещенията на доц.д-р Георгиев в електронния обучителен модул MOODLE
са регулярни.
В електронен вид доц.д-р Георгиев е публикувал учебника „Киберсигурност и
мениджмънт“ по курс SCTM 135 и 5 учебника в книжен вид. Изискването за
публикуване на учебни материали в книжен вид и в електронния обучителен модул
MOODLE НБУ е изпълнено.
През периода 2010 -2015 г. доц.д-р Георгиев осъществил научно ръководство на
петима студенти,от тях разработващи бакалавърски тези – трима, магистърски тези –
двама и ръководил един докторант.
Изискването на Наредбата за развитието на академичния състав в НБУ за
заемане на академичната длъжност „професор” за осъществяване на научно
ръководство на бакалавърски, магистърски и докторски тези е изпълнено в пълен
обем.
2. Работа с Еразъм-студенти
Не откривам данни за кандидата за работа с Еразъм-студенти.
През периода 2010 – 2015 г. доц.д-р Георгиев е участвал като лектор в следните
обучения в чужбина:
- 2012 г., Молдова, обучение на млади членове на неправителствени организации
по въпросите на демократичното управление и гражданския контрол над въоръжените
сили.
- 2012 г., Армения, обучение на служители от публични институции в сектора за
сигурност и отбрана по проблемите на управлението на публичните ресурси.
- 2012 г. Индонезия, обучение на служители от парламентарната администрация
по въпроси на стратегическия мениджмънт за сигурност и отбрана.
- 2013 и 2014 г., Сърбия, Босна и Херцеговина, обучение на тема: Building
integrity: Tailored programme for South Eastern Europe, “Integrity in outsourcing and
publicprivate partnerships. Обучението е по проект на НАТО за страните от Югоизточна
Европа.
3. Оценки от анкетите на студентите
Оценката предоставена от Центъра за качество и оценяване на НБУ на доц.д-р
Венелин Георгиев на мнението на студентите за удовлетвореност от курс и
преподавател е 4,71.
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Отнася се за конкурсите за професор
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Изискването на Наредбата за развитието на академичния състав в НБУ за
заемане на академичната длъжност „професор”за средна оценка на студентите за
удовлетвореност от курс и преподавател е изпълнено в необходимата степен.
III. Административна и обществена дейност
1. Участие в колективни органи на управление на НБУ
Доц.д-р Венелин Георгиев е програмен консултант и взема активно участие в
заседанията на департамента „Национална и международна сигурност“ с инициативи и
предложения в посока към усъвършенстване на съдържанието на учебните програми на
департамента и административното подпомагане на студентите.
За периода на 2010-2015г. кандидата е участвал при разработването на два
проекта, финансирани по линия на Централния фонд за стратегическо развитие към
Настоятелството на НБУ.
Изискването на Наредбата за развитието на академичния състав в НБУ за
заемане на академичната длъжност „професор” за участие в департаментните
съвети с инициативи, представяне на проучвания и др. е изпълнено в пълен обем.
2.Привличане на студенти в програмата
Доц.д-р Венелин Георгиев активно работи като водещ преподавател за
привличането на студенти в програмите на департамента „ Национална и
международна сигурност“
IV. Лични впечатления от кандидата
Познавам доц.д-р Венелин Георгиев преди всичко от участието му в
международни и национални конференции и семинари, където се представя като
изграден научен работник и лектор.
V. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата.
Имайки предвид гореизложеното, считам, че научните достижения и личните
качества на кандидата доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев съответстват на
изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България и
Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република
България и Наредбата за развитието на академичния състав в НБУ за заемане на
академичната длъжност „професор”, както и на условията на обявения конкурс, което
ми позволява да дам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на участника в конкурса и
препоръчам на уважаемото научното жури, да избере кандидата доц. д-р Венелин
Ангелов Георгиев за академичната длъжност „професор ” в област на висшето
образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1 „ Национална
сигурност ”
и да предложи на Академичния съвет на Нов Български Университет
назначаването му на академичната длъжност „професор” в департамент „Национална
и международна сигурност”.

Дата 12.04. 2016 г.

Подпис
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