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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 (безопасност на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи),  

обявен в ДВ бр. 51 от 07 Юли 2015 г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

Рaзработил: доц. д-р Анелия Тодорова Ненова, ВСУ „Черноризец Храбър”, професио-

нално направление 9.1. Национална сигурност (Организация и управление извън 

сферата на материалното производство) 

 

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 „Сигурност и безопасност“ към Юридически факултет. 

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 – доцент, доктор, 

инженер Иванчо Георгиев Богоев, катедра „Сигурност и безопасност“, Юридически факултет.  

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

списък от общо 31 заглавия, в т.ч. 1 монография, 30 публикации (27 на български и 3 на анг-

лийски език) от участие в български и чуждестранни научни форуми, 4, от които под печат. 

Представен е и списък за участие в авторски свидетелства и рационализации (3 бр.); 

стандарти – 1 бр.; сертификати – 3 бр.; 4 бр. учебници и учебни пособия, ръководство на един 

докторант. 

2. Данни за кандида и характеристика на педагогическата подготовка и дейност. 

Иванчо Георгиев Богоев е роден на 1.05.1954 г. в с. Дренов, Ловешка област.   

Доцент, д-р инж. Иванчо Богоев е с повече от тридесетгодишен преподавателски стаж в 

сферата на висшето образование. Своята академична кариера започва през 1983 г. в Академия 

на МВР, където заема последователно академичните длъжности асистент, старши и главен 

асистент. Последователно преминава и през няколко административни длъжности, 

включително и ръководител катедра „Противопожарна техника и автоматика”. През 1999 г. 

става доктор по научна специалност „Механика на флуидите”, шифър 01.02.05, а през 2000 г. – 
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доцент – отначало в ТУ Габрово, а през 2002/ 2003 учебна година постъпва като преподавател 

в „Архитектурен факултет“ на ВСУ. На ОТД в катедра „Сигурност и безопасност“ при  

Юридически факултет е от учебната 2003/ 2004 г. до момента. 

През този период е провеждал лекционни курсове в ОКС „бакалавър“ и „магистър“, с 

учебна натовареност винаги много над норматива. Титуляр е на учебните дисциплини: „Бе-

зопасност на СНАВР“, „Безопасност на сгради и обекти“, „Евакуация от сгради и обекти“, 

„Експертизи“, „Аварийно-възстановителни работи“, „Развитие и гасене на пожари“, Тактика 

на действие при кризи от неконвенционален характер“ и мн. др. 

За подобряване на професионалната подготовка на обучаемите, същият ръководи и 

взема участие в практически занятия, опознавателни и преддипломни стажове в подразделе-

нията на ГД „ПБЗН“, НУЦ „Монтана“, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Турските пожарни бригади и 

много фирми и еднолични търговци. 

Участвал е в изготвянето на експертизи след пожари и аварии, изследвал е отказите в 

противопожарната и аварийно-спасителната техника в процеса на експлоатацията им, обс-

ледвал е безопасността на обекти от критичната инфраструктура, участвал е в разработването 

и актуализирането на магистърски програми.  

Приема участие, самостоятелно или в екип, в разработването и усъвършенстването на 

българската нормативна база. 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

През периода на своята творческа дейност, доц. д-р Богоев е разработил самостоятелно 

или в съавторство: една монография, 30 статии и доклади, 4 учебника и учебни пособия. 

Притежава в съавторство 3 авторски свидетелства и рационализации и участва в изготвянето 

на стандарт БДС – 15188-88 „Противопожарна техника“. 

Доц. д-р Богоев е представил списък на своите научни трудове, който включва 31 заг-

лавия. Всички те, са предложени за рецензиране, като трябва да се има предвид, че трудове от 

25 до 29 включително са публикации по монографичното изследване, а 30 и 31 са под печат, 

което обаче не е подкрепено със съответните удостоверения от редколегиите. Общият обем на 

рецензираните публикации е 739 стандартни страници. 

Кандидатът взема участие в Научен форум, посветен на 20 годишнината от създаването 

на ВСУ „Черноризец Храбър“ през 2011г., участие, като лектор, в семинар на тема: Теорията 

на риска и разследване на района на пожара“ през 2007 г. в Турция, както и участие в научен 

стаж в Санкт-Петербург през 2007 г., което е удостоверено със съответните сертификати. 

От представената научна продукция, следва да се открои монографичният труд „Диаг-

ностика и управление на техническата експлоатация на противопожарната техника“, Варна, 

изд. на ВСУ „Ч. Храбър“, 2014 г., 247 стр. (469 стандартни). 
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Монографията на доц. д-р Богоев [1], си поставя няколко цели, главно в областта на 

управлението и експлоатацията на системата за противопожарна охрана и защита на населе-

нието, като се търсят причините за намаляване на ефективността на оперативните противо-

пожарни действия при локализацията, овладяването и гасенето на пожари. Разкривайки не-

решените проблеми, авторът концентрира усилията си за разработването на обща система за 

оптимално управление на техническата експлоатация на противопожарната техника, основа-

ваща се на информация, получена от диагностични прибори и системи. В реултат, в разра-

ботката са представени методики за техническа диагностика и управление на техническото 

състояние, както и хидравлично изпитание на корпусите на пожарогасителите и на количес-

твото гасителни вещества в пожарогасителите. Предложена е стратегия за техническо под-

държане на машините и съоръженията, в зависимост от действителното им състояние. 

4. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Научните и научно-приложни приноси в научната продукция на доц. д-р Богоев се 

свеждат до: 

 Издигане на нови и подобрени хипотези и методи с научен характер [1]. 

 Обогатяване на съществуващите знания и разработване на нови методи и подходи 

за реализацията им в областта на организацията, управлението и работата на 

противопожарната техника [1], [2], [3], [4], [8] и пожарогасенето [9], [10], [16]. 

 Приложение на научните постижения в практиката по отношение на надежд-

ността на противопожарната техника, функционирането на пожарогасителите и 

тяхната техническа диагностика, възстановяването на техническото състояние на 

противопожарната техника чрез ремонт, проверката на адекватността на изве-

дените математически и диагностични модели, реализирането на нови алгорит-

мични подходи за диагностика на автомобилни двигатели и мн. др. 

 Образованието и подготовката на специалисти по ПБЗН (Монографичният труд в 

цели или отделни негови части намират приложение в учебния процес на сред-

ните и висши училища в които се подготвят специалисти по пожарна безопасност 

и защита на населението, а научните разработки се използват като учебни посо-

бия в лекционните курсове по: Пожаротехническо въоръжение; Експлоатация на 

ПП и АСТ; Противопожарни машини; Диагностика и надежност на ПП и АСТ; 

Безопасност на СНАВР). 

 . 

5. Бележки и препоръки 

 Основната ми забележка е по отношение оформлението на научните трудове, и 

по-конкретно: много от таблиците и фигурите в предложените трудове не са озаглавени, 
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както и не навсякъде е посочен източникът, от който е взета информацията, което е не-

обходимо, за да се спази коректността при цитирането, както и за по-голяма яснота на 

изложението  [13], [14], [15], [16], [18], [19], [20], [21], [22], [23].  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 

(безопасност на спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи). 

 

 

 

 

23.10. 2015 г.  Изготвил становището: ............................................. 

                         (доц. д-р Анелия Ненова)  

 


