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Professor Georgi Yolov Todorov – a herald of new ideas in
extreme behavior and military psychology, a standard for
scientific ethics and spiritual purity, fellow collaboration and
support of young researches

Iliya Peev, Peter Peev
Abstract. The scientific contributions of Professor Georgi Yolov to the extreme behavior and military
psychology and their contemporary importance and application on national and international level are
being systematized.
Bright characteristics of his personality are being revealed: spiritual purity and soaring morality, fellow collaboration, support of young researchers, stimulation of innovations in science.
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