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Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 

 

 

 На научните трудове и учебната дейност на доц. д-р Иванчо 

 Георгиев Богоев представени за участие в конкурса за заемане на 

 академичната длъжност  

„професор” 

 по професионално направление: 9.1. Национална сигурност 

по специалността „Безопасност на спасителни и неотложни-  

възстановителни работи ”, обявен в ДВ, бр. 51от 7.07.2015 година 

 за нуждите на ВСУ”Черноризец Храбър” 

 

 

 Рецензент: проф. д-р Валери Христов Христов, преподавател 

 във ВСУ”Черноризец Храбър”, професионално направление 

9.1. Национална сигурност, специалност „Противодействие на 

разузнавателно-информационната дейност, председател на научното 

жури 

 

 

 Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, 

постъпили по конкурс, обявен от ВСУ„Черноризец Храбър” /ДВ,бр.51 от 

7.07.2015г./ и на интернет-страницата на университета за нуждите на 

катедра „Сигурност и безопасност” към Юридически факултет при 

ВСУ”Черноризец Храбър”. 

 Със Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ под № 1066 от 

07.09.2015 г. е определено научно жури по обявения конкурс. 

 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. 
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1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс са подадени документи от  

единствен кандидат доц. д-р Иванчо Георгиев Богоев, преподавател в 

катедра „Сигурност и безопасност при Юридически факултет на 

ВСУ”Черноризец Храбър”. 

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

представил списък от общо 31 заглавия, в това число 3 публикации в 

чуждестранни научни издания и научни форуми, от които могат да се 

откроят 1 /една/ монография, 2 /две/  статии, /8 / осем / самостоятелни 

доклади и 16 научни доклада в съавторство с други учени- изследователи. 

 Приемат се за рецензиране общо 24 научни труда, които са извън 

защитената от кандидата дисертация. Не се рецензират 7 научни труда, 

които се намират под печат. 

 Представени са и 4 /четири/ документа, представляващи приети три 

авторски свидетелства и рационализации и един защитен стандарт в 

направление „противопожарна техника“, имащи значим икономически, и 

технически резонанс. 

 Представените трудове са по тематиката на конкурса. 

 

2. Данни за кандидата 

Доц. д-р Иванчо Георгиев Богоев е роден през 1954 г. Висше 

 образование е завършил през 1980 г. в Академия на МВР, факултет 

„Противопожарна техника и безопасност“ и е придобил ОКС „магистър“. 

През 1991г. придобива магистърска степен в УАСГ- София по 

специалността „Водоснабдяване и канализация“ Трудовата му дейност 

започва през 1980 г. като инспектор в РПС-Ловеч. Преподавателската си 

дейност реализира от 1983 до 2000г. в Академията на МВР, където заема 

академичните длъжности, асистент, старши асистент, главен асистент и 

ръководител катедра „Противопожарна техника и автоматика“ , 

ръководител секция „Противопожарна и аварийно- спасителна дейност“ 

при Факултет ПБЗН- Академия на МВР. През 2000 г. получава 

образователно-научната степен „доктор“ по специалността „Механика на 

флуидите“ шифър 01.02.05. През 2001 г. е избран за доцент по научната 

специалност „Механика на флуидите“. Три години извършва учебно-

преподавателска дейност в ТУ Габрово. Преподавателската си работа във 

ВСУ“Черноризец Храбър“ започва през 2002 г., първоначално като 

хоноруван преподавател, а от 2003г. до момента е щатен преподавател, 

назначен на основен безсрочен трудов договор в катедра „Сигурност и 

безопасност“ при Юридически факултет на ВСУ“Черноризец Храбър“. 
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 Учебната заетост на кандидата включва преподаване на 

дисциплините: „Безопасност на СНАВР“; „Евакуация от сгради и обекти“; 

„Безопасност на сгради и обекти“; „Експертизи“; „Развитие и гасене на 

пожари“; „Пожаротехническо въоръжение“; „Пожаротехническа 

експертиза“; „Пожароустойчивост и пожарна защита на строително-

конструктивни елементи“ и „Пожарна безопасност на обекти“. По 

цитираните дисциплини е изготвил лично съответните учебни програми. 

 Учебната дисциплина „Безопасност на СНАВР“ през 2015 г. е 

включена като задължителна вече в новия и приет учебен план за 

придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалността Защита на 

националната сигурност.  

Учебната му натовареност за периода до 2012г. е около 1000 учебни 

часа. През последните пет години натовареността му е над 100%. По 

горепосочените учебни дисциплини води лекционни курсове и 

практически занятия със студентите от специалностите: „Защита от аварии 

и бедствия“, „Пожарна безопасност и защита на населението“, „Защита на 

националната сигурност“, Строителство, сгради и съоръжения“ и 

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. 

Провежда обучение със студентите и други обучаеми в службите на 

РСПБЗН и Гражданска защита в гр. Варна, Монтана и др. Доц. д-р Богоев е 

участвал в изработването на учебни планове и програми в магистърските 

програми  по дисциплините „Противопожарна техника“, „Водоснабдяване 

и канализация“ , ППТ и А“, „Безопасност на ПП и АСТ“,“Техническа 

диагностика и надеждност на ПП и АСТ“, „Експлоатация на ПП техника и 

автоматика“. Взема активно участие в магистърска програма „Подготовка 

на силите и средствата за действие при кризи от неконвенционален 

характер“, по дисциплината „Тактика на действие при кризи от 

неконвенционален характер“. Участва при организацията и провеждането 

на практически стажове със студенти в Р. Турция и АЕЦ „Козлодуй“. 

Изработена е учебна програма по „Пожаротехническа експертиза“ в 

магистърска програма „Съдебни експертизи“ при Юридически факултет. 

 Доц. д-р Ив. Богоев е изготвил за ползване в учебния процес два 

учебника самостоятелно и два учебника в съавторство. 

 За периода 2002 г. – 2013г. е ръководил повече от 35 дипломанти в 

ОКС „бакалавър“ към Архитектурния факултет, и над 15 магистри и 

повече от 40 дипломанти в ОКС“бакалавър“ в специалността „Защита от 

аварии и бедствия“ при Юридически факултет, както и е ръководил повече 

от 15 магистри в изготвянето от тях на магистърски тези. 

 Ръководената от доц. д-р Ив. Богоев дипломантка с дипломна работа 

на тема :“ Безопасност на сградата на община Приморска“ в гр. Варна 

спечели награда между ВУЗ-овете на територията на област Варна за най-

добре разработена дипломна работа от студентите. 
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 Осъществявал е научно ръководство на един докторант по 

тематиката свързана непосредствено с обявения конкурс, който е успешно 

защитил своя дисертационен труд през 2013г. 

 

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на 

кандидата 

Представеният за рецензиране труд „Диагностика и управление  на 

техническата експлоатация на противопожарната техника“ , Варна, 

ВСУ“Черноризец Храбър“, 2014г. в обем от 251 страници има 

монографичен характер. Личи си, че фундамента върху който е изграден се 

опира върху собствени изследвания. Съдържанието му има преди всичко 

подчертано научно-теоретическа и практико-приложна насоченост, което 

прави хабилитационният труд приложим за широк обхват от 

практическата дейност в областта на управлението на експлоатацията на 

системата за противопожарна охрана и защита на населението.     

 Обстойно са разгледани съществените аспекти на диагностиката на 

уязвимостите в пожарната безопасност в контекста на управлението на 

защитата на населението при случили се бедствия.  

 Представени са методичните и математически основи върху които се 

позовава диагностиката на техническите съоръжения и машини използвани 

при овладяването на извънредни ситуации. Приложени са методи от 

детерминистичния и вероятностния подходи и на тази основа са 

разработени конкретни алгоритми за обучение и разпознаване. 

 Получените числени и графични резултати са послужили като основа 

на причинно-следствените схеми за диагностика на различните типове 

пожарогасители. 

 Специално внимание е отделено на техническата диагностика на 

противопожарните автомобили от гледна точка на  надеждността на 

отделните технически възли и модули използвани в процеса на 

безопасността и неотложните действия при реагиране за защита на 

гражданите и възстановяване на щети при бедствия, най-вече свързани с 

пожари. 

 В монографичният труд са постигнати поставените цели в областта 

на организацията и управлението на алгоритъма в процеса на 

експлоатацията на системата за противопожарна охрана и надеждна 

защита на населението. 

  

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност 

на кандидата. Лични впечатления 

Впечатленията ми от кандидата датират от преди 30 години. Те се  
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характеризират със свързаността в обективното обстоятелство, че са преки 

и са  в контекста като съкурсант в Академията на МВР за периода 1976-

1980г., наблюденията ми преподавател, изследовател и колега в същата 

катедра „Сигурност и безопасност” при Юридически факултет на 

ВСУ”Черноризец Храбър”, към които лично съм свързан в трудови 

правоотношения.  

Доц. д-р Иванчо Богоев се проявява като съвестен преподавател с 

подчертан стремеж към постигане на качество в преподавателската 

дейност, в съчетание с висока педагогическа прецизност и методическо-

дидактическа взискателност. Педагогическата му активност ясно е 

очертана и значително надвишава нормативите, което е видно в 

приложената справка към материалите по конкурса Това дава отражение и 

в положителните оценки, които фигурират в съдържанието на проведените 

анкетни проучвания от административното ръководство сред обучаемите. 

В съвместната ни работа е ерудиран, критичен и етичен колега. 

Научно- изследователската дейност на кандидата доц. д-р Иванчо 

Богоев е  насочена в по-голямата си част към изследвания, съдържащи 

характеристиките на ясно изразена инженерно приложна ориентация към 

проблематиката на пожарната безопасност, защита на населението при 

извънредни ситуации и бедствия и неотложните дейности по 

възстановяване на възникналите щети. 

 Личните ми впечатления са, че доц.д-р Иванчо Богоев е изграден 

преподавател с голям авторитет сред обучаемите и колегите. Достигнал е 

едно високо ниво в своето научно израстване и преподавателско развитие. 

 Научната му продукция е непосредствено свързана и съответства с 

обявената специалност по конкурса. 

 Считам, че учебната и педагогическа дейност на кандидата отговарят 

на изискванията за получаване на академичната длъжност „професор” по 

темата на конкурса. 

 

5. Научни и научно- приложни приноси на кандидата 

Приносите на кандидата могат да се групират в следните 

 направления: 

5.1. Научни и научно-приложни приноси: 

5.1.1. Формулиране и обосноваване на нови научни проблеми: 

- Труд №1 : Представяне но нов подход за управление на 

 функционирането на сложни и йерархични комплекси от човешки 

колективи и технически средства, изпълняващи обществено значими 

функции с помощта на обратни връзки от широко развити системи за 



 6 

диагностика и управляващи въздействия, произтичащи от нормативната 

уредба в обсега на управляваната област и йерархичните й нива. 

- Съставяне и реализация на теоретичен подход за предварително  

изследване и съставяне на диагностични модели на противопожарните 

средства, основаващ се на интегралните модели на движението на 

двуфазни турбулентни струи при различни условия. 

 

5.1.2. Доказване с нови средства на съществени нови страни на вече 

съществуващите научни области и проблеми, теории и хипотези: 

- Труд № 1: Разработени са основите на една система за  

поддържане на техническото състояние, съставена от подсистемите за 

обслужване, ремонт и снабдяване с резервна част; 

-  Разработена е смесена стратегия за управление на техническата  

експлоатация на противопожарни машини и съоръжения в зависимост от 

разработения ресурс и действителното им състояние, определено в 

резултат на техническата диагностика; 

- Предложен е адаптиран детерминистичен подход основаващ се на  

съставянето на линейни системи между векторите на техническото 

състояние и векторите на наблюдение на диагностичните признаци; 

- Предложени са еднотипни изчислителни правила  за приемане на 

 диагностични класифициращи решения, осигуряващи оптималност в 

смисъла на критерия минимилизация на средния риск; 

- Развит е в теоретичен план задачата за разпространение на  

двуфазната турбулентна струя в силно загрята газова среда и на тази база е 

получен модел на процесите за пожарогасене и пожарна защита; 

- Реализиран е двускоростен /двуфлуиден/ модел на турбулентност  

и са получени конкретни числени решения на двуфазна неезотерична струя 

без фазови превръщания и химически реакции; 

-  Въз основа на числено изследване на разпространението на 

 двуфазна турбулентна струя в силно загрята газова среда са получени 

разпределенията на скоростите, плътността, концентрациите и 

коефициентите на пренос на турбулентна енергия и газова фаза. 

 

5.1.3. Създаване на нови класификации, методи, конструкции и 

получаване на нови потвърдителни данни 

- Труд №2 : Приложен е нов модел за описание на течение 
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 генерирано от пожарогасител, при което течението се разглежда 

двуфазно§ 

- Труд №3: Представя се и се изследва нова конструкция на 

 струйни дюза за генериране на плоскофакелна диспергирана струя 

- Труд № 4 : Получени са нови и потвърдителни данни за  

взаимодействие на струя в камера. 

 

5.1.4. Доказване с нови средства на съществени страни на  

съществуващата научна област  

- Труд № 8 : В разработения числен модел на изследване  се 

 представя диспергирана двуфазна струя чрез теорията на двуфазните 

течения; 

- Труд № 9 и 10 :  Създаден е модел за димообразуване и движение 

 на дима и приложение на новите методи за евакуация на дим и вредности; 

- Труд №16 : Представена е нова конструкция от системи за 

 пожарогасене в подземни гаражи, апробирана и реализирана практически 

в подземния гараж на метрото на бул. „Цариградско шосе“ в София; 

 

5.2. Научно-приложни приноси 

5.2.1. Приложение на научните постижения в практиката 

- Труд № 1 : Направена е класификация на противопожарните 

 машини и съоръжения като обекти на техническа диагностика; 

- Труд № 1, 18, 19 : Реализирани са модели на функциониране на 

 всички видове пожарогасители, намиращи се на въоръжение; 

- Труд № 1,18,22 : Разработени са причинно следствените схеми за 

 диагностика на основните типове пожарогасители; 

- Труд № 1, 19, 22 : Разработени са поредица от диагностични 

 стендове за хидравлични, пневматични и други изпитания на различните 

параметри на видовете пожарогасители; 

- Труд № 1 и 25 : Предложени и реализирани са два алгоритмични 

 подхода за диагностика на автомобилни двигатели 

 

5.2.2. Теоретико-приложни приноси за внедряване в практиката 

- Труд № 5 : Получени са практически приложими резултати 
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 относно силата на завиване на винтилите на бутилките на 

въздушнодихателните апарати; 

- Труд № 7 : Разработена е система с която се увеличава 

 продължителността на работата на дихателните апарати; 

- Труд № 12 : Представено е описание на нормативните изисквания 

 към противохимическите облекла /ПТО/; 

- Труд № 13 : Посочен е анализ на трудовите злополуки в 

 строителството; 

- Труд № 14 : Изведени са нормативните изисквания предявявани 

 към топлозащитните облекла; 

- Труд № 15 : Определени са критериите за изправността на 

 противохимическите облекла; 

- Труд № 17 : Прогнозирано е разпространението на вредни 

 вещества при възникване на авария; 

- Труд № 18 : Представен е нов метод за определяне на 

 техническото състояние на прахов пожарогасител чрез изследване на 

параметрите на струята му; 

- Труд № 19 : Определено е техническото състояние на 

 противопожарната техника след ремонт; 

 

5.3. Методически приноси за образованието и подготовката на 

специалисти 

- Труд № 1 : Отделни части от монографичния труд се използват 

 като учебно помагало в средните и висши училища в които се подготвят 

специалисти от структурите на ПБЗН. Осигуряват се учебните дисциплини 

„Пожаротехническо въоръжение“; „Експлоатация на ПП и АСТ“; „ПП 

машини“; „ Диагностика и надеждност на ПП и АСТ“; „Безопасност на 

СНАВР“; 

- Труд № 24 : Разработени са методики за прилагане на 

 Европейските норми в гражданската защита; 

- Труд № 18 : Представени са методики за прогнозиране на 

 състоянието на параметрите на струята на прахов пожарогасител; 

- Труд № 17, 6 и 25 : Посочени са методически указания за 

 прогнозиране  на разпространението на токсични вещества при 

възникване на авария, за обучение на студентите и за техническо 

обслужване и диагностика на ПП техника; 
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- Труд №1, 22 и 23 : Разработените диагностични стендове и  

алгоритми са предназначени за обучението на слушатели и обучаеми в 

курсовете за подготовка и повишаване на квалификацията на работещи в 

системата на ГД ПБЗН- МВР. 

 Приносите в научните трудове на кандидата има преди всичко 

научно-теоретична,  приложна и методическа насоченост. В това се състои 

и съдържа тяхната значимост в областта на пожарната и аварийна 

безопасност. Считам, че има и е налице достатъчен брой изпълнени 

критерии за заемане на академичната длъжност „професор”. 

 

6. Оценка на личния принос на кандидата 

Приемам като обективни учебната, научно-изследователската и  

и педагогическата активности на кандидата, които считам за високо 

стойностни и ги оценявам положително. 

Приемам научните, научно- приложните и методически приноси, 

посочени от доц. д-р Ив. Богоев като значими и възприемам като 

безспорен факта на неговата лична съпричастност. 

 Кандидатът е цитиран 11 / единадесет/ пъти в общо 4 /четири/ 

научни публикации. 

 Доц. д-р Иванчо Богоев е носител на 3 /три/ сертификата за участие в 

научни форуми в България, Турция и Русия, с които е удостояван от висши 

учебни заведения за постигнати  научни резултати и постижения. 

  

7. Бележки и препоръки 

Към материалите по обявения конкурс за заемане на 

 академичната  длъжност от единствения кандидат доц. д-р Иванчо Богоев 

могат да се отправят критични бележки по отношение на прецизността в 

съдържанието и допуснати някои неточности .  Към материалите на 

кандидата за участие в конкурса не са приложени разделителни протоколи 

спрямо трудовете изготвени съавторство. Критичните бележки не се 

отразяват съществено върху общото положително впечатление от научната 

продукция на кандидата. 

 Към кандидата си позволявам да отправя препоръка свързана с 

бъдещата му научно-изследователска дейност. Считам, че следва да 

задълбочи своите научни търсения по отношение организацията и 

реализацията на симбиозата пожарна безопасност, гражданска защита и 

осъществяване на неотложна медицинска помощ , реализирана от 

подготвени подходящо пожарникари-спасители бъдещи евентуални 
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„парамедици“. Тази научна област на гражданската защита и пожарна 

безопасност все още не е научно разработена и има какво кандидатът да 

сътвори в своите бъдещи научни планове. 

 

Заключение 

Предоставените от кандидата за рецензиране материали са 

оформени старателно и са написани на висок професионално научен стил и 

изказ.  

Приносите на доц. Иванчо Георгиев Богоев следва да се оценят в 

своята цялост като актуални и значими. Те намират конкретно приложение 

както в учебната, преподавателската и изследователската дейност с 

обучаемите, така и в областта на повишаване на квалификацията и 

актуализиране на знанията на вече назначените служители от структурите 

на пожарната защита и гражданска безопасност за повишаване на 

ефективността управлението на процесите на реагиране и спасяване при 

бедствия. Преди всичко е налице социален и педагогически ефект. 

След запознаване с представените в конкурса материали и 

научни трудове, оценка и анализ на тяхната значимост и съдържащите се в 

тях научни, научно-приложни и методически приноси, давам своята 

положителна оценка и препоръчвам на научното жури да предложи на 

Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере доц. д-р Иванчо 

Георгиев Богоев да заеме академичната длъжност „професор „ в 

професионално направление 9.1. Национална сигурност по специалност 

„Безопасност на спасителни и неотложно-възстановителни работи“ за 

нуждите на катедра „Сигурност и безопасност” при Юридически факултет 

на ВСУ” Черноризец Храбър”. 

 

 

 

 

 

20.10.2015г.    Рецензент: 

Варна     / проф. д- В. Христов, председател на 

      научното жури/ 

 


