
СТАНОВИЩЕ  

по конкурс за заемане на академична длъжност “професор” 

по професионално направление 9.1. “Национална сигурност (безопасност на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни дейности)”, 

обявен в Държавен вестник бр. 51 от 07.07.2015 г. с кандидат: 

дoцeнт д-р ИВАНЧО ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ 

Член на научно жури: професор д.н. Кирил Николов КОЛЕВ, д-р, инж. 

1. Педагогическа подготовка и дейност на кандидата 

Доцент д-р Иванчо Георгиев Богоев притежава впечатляващ 

педагогически опит от почти 35 години. В професионалната си реализация на 

преподавател е работил в три различни висши училища (Академия на МВР – 

София, Технически университет – Габрово и ВСУ “Черноризец Храбър” – 

Варна). Това дава основание да се приеме, че е носител на добрата 

педагогическа практика от различаващи се среди на обучение. Прави много 

добро впечатление очевидната практическа насоченост (провеждане на 

практически занятия, разработване и защита на курсови работи от 

обучаемите по практически теми, последвани от полагане на теоретичен 

изпит) на програмите по учебните дисциплини, водени от доцент д-р 

Иванчо Георгиев Богоев. Това дава основание да се приеме, че учебните 

програми са насочени към разкриване и възможно разрешаване на 

актуалните проблеми на противопожарната безопасност и защита на 

населението. В съответствие с представената справка, тази дейност води до 

повече от 100% нормативна заетост на преподавателя. 

За проявеният интерес към учебните дисциплини и самият 

преподавател доцент д-р Иванчо Георгиев Богоев е показателен големият 

брой обучаеми, разработили и защитили под негово ръководство дипломни 

работи в ОКС “бакалавър” (общо 75) и магистърски тези в ОКС “магистър” 



(общо 40). 

Монографичният труд и отделни негови части се използват като 

учебници и учебни помагала в средните и висши училища за подготовка на 

специалисти от ПБЗН. Разработените методики за прилагане на европейските 

норми за гражданска защита и на методични указания, осигуряват 

обучението на студентите за техническо обслужване и диагностика на ПП 

техника. 

Разработените диагностични стендове и алгоритми осигуряват 

подготовката на слушателите в курсове по подготовка и преподготовка в 

системата на НСПБЗН-МВР. 

Под съръководството доцент д-р Иванчо Георгиев Богоев и по  част 

от резултати от неговите изследвания е успешно защитена докторантура на 

тема “Числено моделиране на двуфазна прахова струя във 

високотемпературна среда”от маг. ннж. Станимир Димитров  

Анализът на представените документи ми дава достатъчно основания 

да дам положителна оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

доцент д-р Иванчо Георгиев Богоев. 

2. Основни научни и научно-приложни приноси 

 Представените монография и публикации на доц. д-р Иванчо 

Георгиев Богоев са в професионално направление 9.1. “Национална 

сигурност (безопасност на спасителни и неотложно-възстановителни 

дейности)”.  В този обсег на знания могат да се посочат някои 

характеристики, които са показатели за научността на монографията и 

публикациите. 

 Първо, проблематиката и решаването й излъчват правеща впечатление 

истинност, реалност и обективност. 

 Второ, монографията и публикациите са посветени на значими 

проблеми, които са обект на дългогодишни търсения, които в практиката не 

търпят отлагане и са важни в научно отношение. 

 Трето, налице е системност на изследванията с прилагане на базови 



атрибути на науката. 

 Четвърто, налице е силно изразена теоретична обоснованост на 

проблемите. Тя също е доказателство за научността на предлаганите методи, 

които изпълняват изискванията за пълнота и непротиворечивост. В тяхното 

развитие кандидата следва три насоки – описателна, нормативна и прогнозна. 

 Твърденията в публикациите са достоверни, доказуеми и проверими. 

 Пето, в методологичен план монографията и публикациите на доц. д-р 

Иванчо Георгиев Богоев са последователни. Проучва се състоянието на 

проблема, дефинира се целта и задачите, предлагат се методи за решаване, 

търсят се варианти на решения. 

 Шесто, монографията и публикациите не са посветени само на теорията 

на проблемите, но и на практическото им решаване. Личи професионален 

опит и разбиране на начините на практическо прилагане на получените 

резултати.    

 На рецензиране подлежат 31 публикации, от които една монография, 

три статии и 27 публикации в сборници с доклади. Монографията и 

публикациите не са изолирани, а взаимно се допълват и утвърждават автора 

си. Изборът на техните теми е последователен, свързан със съвременните 

проблеми на спасителните и неотложно-възстановителните дейности. 

Основните приноси в монографията и публикациите на доц. д-р Иванчо 

Георгиев Богоев могат да се систематизират в следните направления: 

1. Формулиране или обосноваване на нова теория или хипотеза: 

1.1. Формулиран нов подход за управление на функционирането на 

сложни и йерархични комплекси от човеко-машинни системи, изпълняващи 

обществено-значими функции, с помощта на обратни връзки от широко 

развити системи за диагностика и управляващи въздействия, произтичащи от 

нормативната и поднормативната база в управляваната област и 

йерархичните й нива. 

1.2. Нов подход за разработване на процедури за диагностика на 

противопожарна техника, при които за пръв път се използват алгоритми за 



разпознаване на образи и приемане на решения, оптимални по критерия на 

средния риск. 

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

съществуващи научни области, проблеми, теории, хипотези: 

2.1. Съставен и реализиран теоретичен подход за предварително 

изследване и съставяне на диагностични модели на противопожарните 

средства. 

2.2. Разработен числен модел за изследване на диспергирана двуфазна 

струя чрез теорията на двуфазните течения. 

3. Създаване на нови квалификации, методи, конструкции, 

технологии: 

3.1. Система за поддържане на техническото състояние в областта на 

управлението на техническата експлоатация на противопожарната техника. 

3.2. Стратегия за управление на техническата експлоатация на 

противопожарните машини и съоръжения. 

3.3. Детерминистичен подход към конкретен вид противопожарна 

техника за определяне на техническо състояние по диагностични признаци. 

3.4. Еднотипни изчислителни правила за диагностични класифициращи 

решения по критерия на минимизация на средния риск. 

3.5. Разработен нов модел на процесите на пожарогасене 

3.6. Реализиран двускоростен (двуфлуиден) модел на турбулентност 

3.7. Получени разпределения на скорости, температури, плътности, 

концентрации и коефициенти на пренос на турбулентна енергия и газова 

фаза.  

4. Получаване на потвърдителни факти: 

4.1. Нов метод за описание на двуфазно течение, генерирано от 

пожарогасител. 

4.2. Нова конструкция на струйна дюза за генериране на плоскофакелна 

диспергирана струя. 

4.3. Потвърдителни данни за взаимодействие на струя в камера. 



4.4. Модел на образуване и движение на дима и и методи за евакуация 

на дим и вредности. 

4.5. Системи за пожарогасене в подземни гаражи, реализирана в 

подземния гараж на метрото на бул. “Цариградско шосе”. 

5. Внедрени приноси в практиката  

 5.1. Класификация на противопожарните машини и съоръжения, като 

обекти на техническа диагностика. 

 5.2. Оценка на надеждността на противопожарната техника при 

отчитане на въздействието на климатични, инфраструктурни и режимни 

фактори. 

 5.3. Модели на функциониране и техническа диагностика на всички 

видове пожарогасители, намиращи се на въоръжение. 

 5.4. Разработени и внедрени диагностични стендове за хидравлични и 

пневматични изпитвания на пожарогасители. 

 5.5. Стендове и схеми за диагностициране на основни елементи на 

двигателите на противопожарни автомобили. 

 5.6. Два алгоритмични подхода за диагностика на автомобилни 

двигатели. 

 5.7. Система за увеличаване продължителността на работа на 

дихателните апалати. 

 5.8. Нормативни изисквания и критерии за изправност на 

противохимическите облекла. 

 5.9. Нормативни изисквания към топлозащитните облекла. 

 5.10. Прогнозирано разпространение при възникване на авария. 

 5.11. Разработена автоматизирана система за контрол и оповестяване 

(АСКО) на длъжностните лица и населението при бедствени ситуации в 

хидротехнически съоръжения. 

Въпреки, че научно изследователската и практико-приложна дейност 

на доц. д-р Иванчо Георгиев Богоев е широко известна в средите на 

персонала, функционално обвързан с теорията и практиката на аварийно-



спасителната и противопожарната дейности, относително малко са 

цитиранията по представените за рецензиране монография и публикации – 4. 

Вероятно те са повече, но за съжаление са базирани преди всичко на неговите 

лични усилия, а нена функционирането на специално създадена 

информационна система. 

Обективният анализ на научните и научно-приложните приноси 

показва, че те са лично дело на доц. д-р Иванчо Георгиев Богоев  

 Съпоставянето на представените монография и публикации на доц. д-р 

Иванчо Георгиев Богоев с изискванията за заемане на академична длъжност 

“професор” във ВСУ “Черноризец Храбър” позволяват да се установи 

тяхното изпълнение и няколко кратното превишаване на въведените 

минимални стойности. 

3. Критични бележки и препоръки 

Трудно е да се отправят критични бележки към прецизен и доказан 

учен като доц. д-р Иванчо Георгиев Богоев Все пак бих искал да направя 

няколко доброжелателни препоръки, които по никакъв начин не обезценяват 

високите резултати, които е постигнал: 

- по-широко да използва богатият си личен научно-изследователски и 

практико-приложен опит в областта на аварийно-спасителната и 

противопожарната дейности в ръководство на подготовката на докторанти; 

- препоръчвам на ръководството на ВСУ “Черноризец Храбър” да му 

осигурят по-голям достъп за изява на големи специализирани международни 

научни форуми  по въпросите на спасителните и неотложно – 

възстановителните дейности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Посочените критични бележки не могат да омаловажат резултатите от 

научната и преподавателската дейност на доц. д-р Иванчо Георгиев Богоев. 

 Постиженията на доц. д-р Иванчо Георгиев Богоев ми дават основание 

да приема, че са изпълнени изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и на правилника за неговото 



прилагане по отношение на заемане на академична длъжност “професор” във 

висшите училища на страната. 

 Спазени са изискванията за академично развитие във ВСУ “Черноризец 

Храбър”. 

Оценката ми за кандидата доц. д-р Иванчо Георгиев Богоев е 

положителна. 

 Считам, че кандидатурата му за заемане на академична длъжност 

“професор” по конкурса във ВСУ “Черноризец Храбър” е достойна и 

заслужава признание. 

 Убеден съм, че членовете на научното жури ще я подкрепят. 

 Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост, 

съдържащите се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси 

намирам за основателно да предложа кандидатът доц. д-р Иванчо 

Георгиев Богоев да заеме академична длъжност “професор” в катедра 

“Сигурност и безопасност” към “Юридически факултет” на ВСУ 

“Черноризец Храбър” по професионално направление “Национална 

сигурност (безопасност на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни дейности)”. 

 

Дата: …10.2015г. 

 

ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 
проф. д. н. Кирил Колев  


