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СТАНОВИЩЕ 

 

за 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 9.1 „Национална сигурност“,  

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

 

Рaзработил: проф. дтн Иван Славейков Антонов  

 

 

Настоящото становище е изготвено 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 „С и Б“ към Факултет Юредически. 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 единствен 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 и документи (във вид на служебни бележки) 

за участие в квалификационни курсове. 

 

2. Данни за кандида 

Доц. д-р Ив. Богоев е завършил през 1980 г. Академията на МВР, Факултет 

Противопожарна техника и безопастност. 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 по 

Противопожарна техника и Безопастност в Академията на МВР. През 1999 г. защитава 

докторска дисертация и от 2000 г. е доцент по Механика на флуидите. От 2000 г. до 2003 г. е 

доцент в Технически колеж – гр. Ловеч към ТУ – Габрово. От 2003 г. е редовен преподавател 

към кат. С и Б на  ЮФ в ВСУ „Черноризец Храбър“.  
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3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Всички трудове на кандидата са в областта на обявения конкурс. Ще си позволя да ги 

разгледам, по мое мнение, в следните направления: 

 Инженерни решения, свързани с математическо и числено моделиране на течения 

генерирани от пожарогасители. Това е тематика, която е от приоритет в научната 

дейност на кандидата за повече от 30 години. Той е автор и на единствените 

учебници отнасящи се до пажарогасители.  

 Приложни изследвания на определени въпроси от безопастността.  

 Методически разработки в същата област.  

За мен е трудно да направя оценка в кое от тези направления приносите му са 

преобладаващи.  

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

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

 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата 

Кандидатът доц. д-р Ив. Богоев е преподавател с повече от 30 годишен стаж, като във 

ВСУ Черноризер Храбър е от 11 години. Като колеги, работещи по обучението на специалисти 

по БЗНС към Архитектурен факултет, мога да направя следната преценка: Винаги е бил точен 

и стриктен при изпълнение на преподавателската си работа; Взискателен и коректен е по 

отношение на студентите, както при обучението им, така и на изпитите. 

 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Научно-приложните приноси могат да се отнесат към следните групи: 

 Създаване и приложение на нови методи и подходи при моделиране на 

пожарогасителни струи за прогнозиране на развитието им и диагностика на 

пожарогасители- трудове 2, 18, 19 и 22. 

 Приноси, състоящи се в разкриване на нови страни с нови средства на вече 

съществуващи научни проблеми- трудове 3, 4, 8, 9 и 27. 

 Не давам оценка за научни приноси в трудовете 10, 11, 16, 20 и 21, в които съм 

съавтор. 

 Приложни приноси има в трудове- 5, 7, 13, 14, 15, 24, 26, 29, 30 и 31. 

 Методични приноси в трудове- 6, 12, 17, 25, 28 и 29. 

 Трудове под печат- от 28 до 31. 
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6. Бележки и препоръки  

1. В дадените материали не са номерирани трудовете, което затруднява работата с 

тях. 

2. Има несъответствие в дадените приноси отнасящи се до труд 3. 

3. Липса (в моя екземпляр!) на литература към труд 26.  

4. Някои трудове са продължение един на друг. Разделянето им по всяка вероятност 

е предизвикано от ограничения за обема им при публикуване- например 18 и 19.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основата на материалите по конкурса, преподавателската работа и приносите в 

научните трудове на кандидата, подкрепям заемането на академичната длъжност „професор“. 

Смятам, че представената монография и трудовете са издържани от академична гледна точка 

и отговарят на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.  

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 Научното 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 9.1 „Национална 

сигурност“ . 

 

 

 

 

 

 

16.10.2015 г.  Изготвил становището: ............................................. 

                     (проф. дтн Иван Антонов)  

 


