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РЕЦЕНЗИЯ 

на научните трудове и учебната дейност 

на доц. д-р инж. Иванчо Георгиев Богоев  

представени за участие в конкурс  

за заемане на академична длъжност ”професор” 

в професионално направление по професионално направление 9.1. Нацио-

нална сигурност (безопасност на спасителни и неотложни аварий-

но-възстановителни работи) 

обявен в ДВ бр. 51 от 07.07.2015 г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”  

 

Рецензент: доц. д-р Иван Тодоров Тодоров  

Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” 

при Академия на МВР 

 

 

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 51 от 07.07.2015 г.) и на 

интернет-страницата на университета за нуждите на катедра „Сигурност и бе-

зопасност“ към Юредическия факултет на ВСУ.  

Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния състав 

на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи един кандидат:  

доц. д-р инж. Иванчо Георгиев Богоев, ВСУ “Черноризец Храбър”. 

За участие в конкурса кандидатът доц. д-р инж. Иванчо Георгиев Богоев е 

представил списък от общо 31 заглавия, в т.ч. 30 публикации в български и 

чуждестранни научни издания и научни форуми и 1 монография. Представени са 
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и документи (във вид на служебни бележки) за участие в квалификационни 

курсове. 

2. Данни за кандидата 

Доц. д-р инж. Ив. Богоев е завършил Факултет „Противопожарна охрана” 

при ВСШ-МВР през 1980 г. с отличен успех. От 1980 г. до 1983 г. е работил като 

инспектор и Зам. Началник на РПС – Ловеч. От 1983 г. до 2001 г. е преподавател 

във Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академия на 

МВР като последователно израства в длъжностите – асистент, ст. aсистент, гл. 

асистент, ръководител секция „Противопожарна и аварийно спасителна дей-

ност” и ръководител катедра „Противопожарна техника и автоматика”. През 

1999 г. защитава докторска дисертация, а от 2000 г. до 2003 г. е доцент в Тех-

нически колеж – гр. Ловеч към ТУ – Габрово. От 2003 г. до сега е редовен пре-

подавател към катедра „Сигурност и безопасност“ към Юредическия факултет 

на ВСУ „Черноризец Храбър“.  

Общ трудов стаж като преподавател 34 години в три ВУЗ, от които 21 г. като 

– асистент-гл. асистент и 13 години като хабилитирано лице - доцент. 

 

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на канди-

дата 

Кандидатът е представил следните научни трудове: 

- 1 монография; 

- 3 бр. статии; 

- 27 научни доклада. Доклад с номер [6] – «Самоподготовка на студенти от 

технически колеж по дисциплината “Машинни елементи” по метода на 

диференцирането» с автори А. Цанова и Ив. Богоев, липсваще в 

представения ми набор от трудове. 

Монографията е рецензирана и отпечатана през 2014 г. в отделен том със 

заглавие „Диагностика и управление на техническата експлоатация на проти-

вопожарната техника”. 
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Останалите научни трудове са отпечатани в списания, годишници и сбор-

ници с доклади от научни конференции. Четири от трудовете с номера [2831] са 

под печат и са представени в този вид. Останалите трудове са отпечатани и могат 

да се разгледат както следва: 

 В списания и годишници – 5 бр. [2,11,16,20,21]. Трудове [20,21] са 

отпечатани през 2012 г. в издаваното в Белград, Сърбия списание 

“Ecologica”. 

 В сборник доклади са отпечатани 21 научни труда - 

[310,12,1315,1719,2227]. 

 Самостоятелните трудове са 12 бр., от тях 2 в списание [2,12], което е 

41,4 % от общия брой. Рецензентът няма да разглежда труд [28], в 

който е съавтор, а също така и труд [6], който липсва. Необходимо е 

да се подчертае, че в колективните работи кандидатът е на първо 

място в 8 от тях, с което тези трудове заедно със самостоятелните 

представляват 69 % от общото количество. Това ми дава основание да 

твърдя, че неговият принос в голяма част от трудовете е определящ. В 

останалите трудове в съавторство приемам равностойно участие на 

кандидата, тъй като липсват разделителни протоколи. 

 

Трудовете на кандидата са представени в следните основни направления: 

 В областта на теорията на флуидите. Трудовете в тази област са с 

приоритет в научната дейност на кандидата. Те са 9 на брой и са 

свързани с математическо моделиране на течения, генерирани от 

пожарогасители. Това са трудове с номера [1÷4,8,11,16,20,21]. 

 В областта на противопожарната и аварийно спасителна техника -13 

бр. [1,3,5,7,18,19,22,23,25÷29]. 

 В областта на пожарогасителната и аварийно спасителна дейност и 

безопасност -10 бр. [1,7,12÷15,17,24,30,31]. 

 В областта на пожарната безопасност - 4 бр. [9,10,16,31]. 

Част от трудовете се отнасят за 2 и повече направления.  
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Основните насоки на научно-изследователската, приложната и методичес-

ката дейност на кандидата, най-общо казано са в сферата на сигурността и бе-

зопасността, което ми дава основание да смятам, че всички трудове на кандидата 

са в областта на обявения конкурс. 

Прегледът на трудовете, в това число и монографията, ми дават основание 

да твърдя, че отговарят напълно на изискванията за академични публикации. 

Съдържат в себе си достатъчно научно-приложни, приложни и методологични 

приноси, притежават необходимото оформление и ниво за да бъдат считани за 

научни трудове. 

Има 7 цитирани публикации. Представил е списък за 3 проведени специа-

лизации, придружени със съответните документи. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Кандидатът доц. д-р Ив. Богоев е преподавател с 34 годишен стаж, като във 

ВСУ Черноризер Храбър е от 11 години. Като колеги, работели съвместно над 20 

години за обучението на специалисти по „ПАБ” към факултет „ПБЗН” при 

АМВР, мога да направя следната преценка: точен и стриктен преподавател, 

взискателен и коректен по отношение на обучаеми и колеги, напълно изграден 

научен работник, способен да изследва и да ръководи изследователски задачи. 

Има над 50 успешно защитили дипломанти в редовна и задочна форма на 

обучение за времето от 1983 до 2001 г., прекарано във факултет ПБЗН. За този 

период е издал 2 учебни пособия в съавторство и самостоятелно през 1994 г. - 

първия у нас учебник за пожарогасители, който след това беше издаден 2 път за 

периода до 2001 г.  

Съръководител е на 1 успешно защитил докторант във ВСУ „Черноризец 

Храбър”. 
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5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

 

Научни и научно-приложни приноси в монографичния труд: 

1. Научни приноси 

 Създавене на нови и подобрени хипотези и методи за управление на сис-

темата за противопожарна защита, както в широк аспект, така и в конкретни 

подразделения на нейната йерархична структура, а именно системата за 

експлоатация, обслужване и ремонт на противопожарната и аварий-

но-спасителна техника. За целта се използват база данни за техниката, 

събрани чрез обратни връзки от структурните звена за ПБЗН в страната, 

които са в основата на диагностиката и управлението на процесите, свър-

зани със съществуващата нормативна уредба. 

2. Научно-приложни приноси 

 Нов подход при разработване на процедури за диагностика на противо-

пожарна техника, при които за пръв път се използват алгоритми за разпоз-

наване на образи и приемане на оптимални решения, на база приетия кри-

терий за среден риск. 

 Съставяне и реализация на теоретичен подход за предварително изслед-

ване и съставяне на диагностични модели на противопожарните съоръже-

ния, основаващи се на интегрални модели за моделиране на движението на 

двуфазни турбулентни струи при различни начални условия. 

3. Обогатяване на съществуващите знания в конкретно изслед-

вани области 

- в системата за техническа експлоатация на противопожарната техника и 

подсистемите за обслужване, ремонт и снабдяване с резервни части; 

- в моделирането на двефазна турбулентна струя в силно загрята газова 

среда при конкретни условия на средата. 
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Научно-приложни приноси в научните доклади и статии: 

Приложение на нов подход за моделериране на двуфазна турболентна 

струя, генерирана от погарогасител [2]. 

Доказване с нови средства на съществени нови страни на съществуващи 

научни области: [3,4,8].  

Създаване на нова конструкция за пожарогасене по периметър чрез водна 

завеса в голям подземен гараж на база разделяне на гаража на клетки с правоъ-

гълна форма [16]. 

Създаване на нов метод за моделериране на двуфазна вертикална турбо-

лентна струя с отчитане на Архимедовата подемна сила [20,21]. 

Създаване и приложение на нов подход за прогнозиране, диагностика и 

анализ на пожарогасители [18,19,22,23]. 

 Приложни приноси за диагностика и анализ на дихателни апарати [5,7]; на 

защитни облекла [14,15]; на техническото състояние и диагностика на 

противопожарна техника и нейното възстановяване в отделни части на труд [1]. 

Методически приноси при работата с дихателни апарати [5,7]; при 

използване на защитни облекла [12,14,15]; за мерките за безопасност и охрана на 

труда [13]; за мерките за безопасност при аварии с токсични вещества [17]; за 

създаване на механизъм за защита на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи и план за взаимодействие на компетентните органи при отстраняване 

на последствията от тях [24]; на техническото състояние и диагностика на 

противопожарна техника [2529]; в отделни части от монографичния труд [1].   

   

6. Оценка на личния принос на кандидата  

За рецензиране кандидатът е представил 12 самостоятелни труда, в оста-

налите 18 приемам равностойно участие поради липса на разпределителни 

протоколи. Като се има предвид тематиката на представените трудове, насоче-

ността им в областта на безопасност, сигурност и диагностика на системи и 
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апарати за дихателна защита и пожарогасене, приемам водещото му участие. 

Разбира се без да умаловажавам труда на останалите участници. Монографията, 

която напълно отговаря на изискванията за подобен род разработки, несъмнено е 

лично дело на кандидата. 

При това положение с пълна убеденост мога да твърдя, че получените ре-

зултати и формулираните научни, научно-приложни, приложни и методически 

приноси са лично дело на кандидата.  

7. Бележки и препоръки  

1. В работи [22,23] е описан математически модел и числената му 

реализация, но не са даддени резултати от решението. 

2. В труд [2] не са посочени две важни приложения на изследваното 

течение, а именно: при вентилиране на дадено пространство да се 

използва като ежекторно устройство (за дим и опасни газове) и в 

горивни апарати (модел на горелка).  

3. Липсва номерация на трудовете в представения ми комплект за ре-

цензиране, което затруднява работата с тях. 

4. Липсва (в моя комплект от материали) на използвана литература към 

труд [26]. 

5. Липса на резюме на английски към представената ми монография.  

 

Направените забележки и препоръки не омаловажават приносите на пред-

ставените за рецензиране трудове. 

 

Към кандидата имам следния въпрос: Как се организира разпространението 

на монографията в областта на сигурността и пожарната безопасност и защитата 

на населението, в кои библиотеки може да се намери? 

 

8. Лични впечатления 

Кандидатът доц. д-р инж. Иванчо Георгиев Богоев е точен и стриктен пре-

подавател, взискателен и коректен по отношение на обучаеми и колеги, напълно 
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изграден научен работник, способен да изследва и да ръководи изследователски 

проекти. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на представените за рецензиране материали ми дава основание да 

стигна до заключението, че кандидатът доц. д-р инж. Иванчо Георгиев Богоев 

отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност “професор” по 

обявената специалност. В монографията и в представените за рецензиране 

трудове има достатъчно научни, научно-приложни, приложни и методологични 

приноси. Има успешно защитил 1 докторант. Като негов бивш колега, мога да 

твърдя, че е един много добър преподавател, който стриктно изпълнява своите 

задължения. Има издадени учебници, които се използват в инженерната прак-

тика. Предоставя необходимата литература на студентите за подготовката им за 

изпити, осигурявайки добрата им подготовка по съответната дисциплина. 

Имайки предвид казанато давам висока оценка и на втория важен елемент от 

дейността на кандидата – неговата добра педагогическа и преподавателска ра-

бота. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, 

анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и 

приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчам на На-

учното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да 

избере доц. д-р инж. Иванчо Георгиев Богоев да заеме академичната длъжност 

„професор” в професионално направление по професионално направление 9.1. 

Национална сигурност (безопасност на спасителни и неотложни аварий-

но-възстановителни работи) 

25.10.2015 г.   Рецензент: ............................................. 

             (доц. д-р инж. Ив. Тодоров)  

 


