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за дейността на доц. д-р инж. Иванчо Георгиев Богоев кандидат в 

конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ 

 

Критерии и показатели за оценка на кандидата: 

 

1. Във връзка с учебната дейност: доц. д-р Иванчо Георгиев 

Богоев има учебно преподавателска и научно-изследователска 

дейност във ВСУ „Черноризец Храбър“ 13 години. Преди това 

е бил преподавател 18 години в Академията на МВР за 3 

години в ТУ Габрово филиал Ловеч. 

През 2002/03г.е хоноруван преподавател във ВСУ „Ч. Храбър“ 

Варна, а от 01.09.03г. е щатен преподавател в катедра 

„Сигурност и безопасност“ на „Юридически факултет“ към 

ВСУ „Ч. Храбър“ Варна. 

  

1.1.  Аудиторна и извънаудиторна натовареност. 

Преподава дисциплините: „Безопасност на СНАВР“; 

„Евакуация от сгради и обекти“; „Безопасност на сгради и 

обекти“; „Експертизи“; „Развитие и гасене на пожари“. В 

катедра „ Сигурност и безопасност“ същите дисциплини е 

преподавал и във филиала гр. Смолян. Като хоноруван 

преподавател в Архитектурния факултет в катедра „ССС“ 

преподава следните дисциплини за времето от 2002 до 2013г.: 



„Пожаротехническо въоръжение“; „Пожаротехническа 

експертиза“; „Пожароустойчивост и пожарна защита на 

строително конструктивни елементи“ и „Пожарна безопасност 

на обекти“. 

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

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

По горепосочените води лекционни и практически занятия със 

студентите от специалност „Защита от аварии и бедствия“ и 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ а през 

настоящата година и в специалностите „Защита на 

националната сигурност“ и „Противодействие на 

престъпността и опазване на обществения ред“. 

С цел подобряване на професионалната подготовка на 

студентите се провеждат практически занятия в службите на 

РСПБЗН и Гражданска защита. Студентите се запознават с 

различните видове технически съоръжения и техника 

използвани в практиката. Разработват се курсови работи с цел 

определяне безопасната евакуация от сгради за масово 

събиране на хора. Прави се категоризация на сградите (степен 

на огнеустойчивост, клас на функционалност на пожарна 

опасност, категория по пожарна опасност и клас на ел. 

оборудване. 

Изготвят се експертизи след възникване на пожари и аварии. 

Изследват се отказите в противопожарната и аварийно 

спасителната техника в процеса на експлоатацията им. 

Разработват се мерки за безопасност при действие в различни 

критични ситуации. Определя се границата на 

огнеустойчивост на различни СКЕ и се определя степента на 

огнеустойчивост на сградите. Правят се посещения на 

обектите с цел обследване и определяне на безопасността им. 

Във връзка с промяната на нормативната база са 

актуализирани учебните програми по горе изложените 

дисциплини. Извън аудиторната заетост се използва за 

разработване на курсови работи, като предварително са 

зададени темите указани за разработване, литературата и т.н. 

Дават се ежеседмични консултации и онлайн консултации по 

интернет. Курсовите работи се защитават преди изпит и се 

съхраняват една година. 



 

Разработена е от доц. Богоев в съавторство с доц. Радулов 

магистърски програми по „Противопожарна техника и 

автоматика“ и „Водоснабдяване и канализация“ в катедра 

„ССС“ на „Архитектурния факултет“. 

Изготвени са учебни програми в магистърска програма 

„ППТиА“ по дисциплините „Безопасност на ПП и АСТ“, 

„Техническа диагностика и надеждност на ПП и АСТ“, 

„Експлоатация на ПП техника и автоматика“. Ръководител е 

на тази магистърска програма на първи курс. 

Преподава в магистърска програма „Подготовка на сили и 

средства за действие при кризи от неконвенционален 

характер“ по дисциплината „Тактика на действие при кризи от 

неконвенционален характер. 

Участва при провеждане на стажове с магистри в Р. Турция и 

АЕЦ Козлодуй. 

Изготвил е магистърска програма по пожаротехническа 

експертиза в магистърска програма  експертизи към, 

„Юридически факултет“.  

Изготвени са следните магистърски програми: 

1. „Причини за пожари в технологични процеси“ 

2. „Причини за пожари в сгради“ 

3. „Методика за изготвяне на пожаротехническа експертиза“ 

 

1.2.  Публикувани учебни материали 

1. Монография „Диагностика и управление на техническата 

експлоатация на противопожарната техника“ ВСУ „Ч. 

Храбър“ Варна 2014г. 

2. Учебник „Пожарогасители“ второ преработено и допълнено 

издание „Дунав прес“ Русе. 

1.3.  Работа със студенти в научноизследователската дейност. 

През периода 2002г. до 2013г. в катедра „ССС“ на 

„Архитектурния факултет“ в специалност ПБЗН е ръководил 

повече от 35 дипломни работи в бакалавърска степен ПБЗН и 

повече от 25 в магистърска програма „Пожарна техника и 

автоматика“. 

В катедра „Сигурност и безопасност“ на ЮФ е ръководил за 

времето от 2003г. до настоящия момент (2015г) повече от 40 



дипломни работи в бакалавърска степен „Защита от аварии и 

бедствия“ и повече от 15 магистърски тези.  

Ръководената от него дипломна работа на тема „Безопасност 

на сградата на община Приморско“ гр. Варна  спечели награда 

между Вузовете на територията на гр. Варна за най добре 

разработена дипломна работа. 

Изготвил е рецензии на дипломни работи в Архитектурния 

факултет повече от 50бр. 

Във факултет Юридически е рецензирал повече от 35 

дипломни работи и повече от 15 магистърски тези. 

 

2. Във връзка с научноизследователската дейност: 

2.1. Участие в научноизследователски проекти участие с 

доклади в международни и национални научни форуми, 

участие в авторска  творческа и професионална организация в 

съответната научна област. 

 

а). Участие с доклади: 

 

1. Участие в научна конференция на ВВУ „Г. Бенковски“ 

2002г. 

2. Участие с доклади в международна научна конференция в 

Тракийски университет Ст. Загора 2003г. 

3. Участие с доклад в научна конференция на факултет 

Пожарна и аварийна безопасност на МВР през 2001г.;2003г. 

4. Участие с доклад в научна конференция на ЕМФ на ТУ 

София 

5. Участие с доклад в НПК с международно участие  на 

факултет „Архитектурен“ на ВСУ „Ч. Храбър“ Варна през 

2005г.;200? 

6. Участие с доклад в ЛНС на ЮФ през 22-23.06.2012г.;21-

22.06.2013г.;20-21.06.2014г.;2.2015г. 

7. Участие в МНК в Белград от 18-20 септември 2012г. с два 

доклада на английски Публикации в списание 

„Машиностроене“  

Годишник на ВСУ „Ч. Храбър“ 

Бюлетин на ВСУ „Ч. Храбър“ 

 



  б). Друга научно изследователска дейност: 

      Съръководител на докторанта Станимир Димитров. 

      На тема  „Числено моделиране на двуфазна прахова струя във 

високотемпературна среда“. 

     Докторантския труд е успешно защитен 2013г. в АФ на ВСУ 

„Ч. Храбър“ 

 

      Участие в научно жури: 

1. Участвах на 10.10.2011г. в „Процедура за Доктор по 

механика на флуидите“ в ТУ София на Росица Величкова, 

като технически секретар на научно жури. 

2. Участвах на31.10.2011г. в „Процедура за Доктор по 

механика на флуидите“ в ТУ София на Мартин Пламенов 

Иванов, като технически секретар на научно жури . 

3. Участвах на 05.12.2011г. в „Конкурс за Доцент по механика 

на флуидите“ на Ангел Терзиев, като рецензент и участник в 

научно жури. 

4. Участвах на 17.02.2012г. в „Процедура за Доктор по 

механика на флуидите“ в ИПФ Сливен на ТУ София на 

Петър Цанков, като научен секретар на научно жури. 

5. Участвах през 2013г. в ф-г ПО на АМВР в процедура за 

Доктор по „Пожарна техника и безопасност“ на Валентин 

Чочев като участник в научно жури. 

6. Участвах 2013г. в конкурс за Доцент по „Механика на 

флуидите“ на Росица Величкова като участник в научно 

жури. 

7. Участвах през 2014г. в конкурс за Главен асистент по 

„Механика на флуидите“ в ИПФ Сливен на ТУ София на Р. 

Янков като участник в научно жури. 

8. Участвах през 2014г. в процедура за Доктор по „Механика 

на флуидите“ в ТУ София на маг. инж. Сергей Мижорски 

като член на научно жури и рецензент. 



9. Участвах през 2015г. в процедура за Доктор по „Механика 

на флуидите“ в ТУ София на Георги Пичуров като член на 

научно жури. 


