ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
1504 София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, факс: 944 23 66,
e-mail: rnda@ armf.bg

СТАНОВИЩЕ
от професор доктор Павел Ангелов Ангелов,
номер в Регистър за научната дейност в Република България - 33074
Област на научна дейност: 9.1. Национална сигурност; 3.8. Икономика
Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“
Научна специалност:
- „Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Управление на сигурността и отбраната)“;
- 05.02.24. „Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Икономически основи на отбраната и Управление на
човешките ресурси)“;
- 05.12.02. „Военнополитически проблеми на сигурността“,
за научните трудове, представени по конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9.
„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. Военно дело,
научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за
преподаване на учебните дисциплини „Оперативно изкуство в съвместни и
многонационални операции“, „Планиране на операции в НАТО“,
„Операции в отговор на кризи“ и „Информационни операции“, с код на
длъжността 1527 9006, 1427 9006, 1327 9006 или 1227 9006, за нуждите на
катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална
сигурност и отбрана” във Военна академия „Г. С. Раковски“,
на кандидата подполковник доктор Живко Добрев Желев, главен
асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет
„Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
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1. Обща характеристика на научноизследователската, научноприложната и андрагогическата дейност на кандидата
Кандидатът е работил и продължава да работи в следните научни
области и проблеми: информационни операции, оперативно изкуство;
оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции, планиране
на операции в НАТО, операции в отговор на кризи, информационни
операции. В представените за рецензиране общо 26 (двадесет и шест)
научни трудове, от които 4 (четири) в съавторство, се третират важни
теоретични
въоръжените

и

практико-приложни

въпроси

сили. Акцентът е поставен

на

използването

на

върху използването на

информацията и съвременните информационни операции и електронни
войни.
2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство
Научната продукция е представена от кандидата и към този момент
не съм открил представяне за собствени на трудове, които изцяло или
частично са написани или създадени от другиго, или използването на
публикувани от другиго научни резултати, без позоваване или цитиране.
Не ми е известно да има предявени претенции от други автори за
некоректно използване на литературните източници, или да са постъпили
сигнали относно публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен
или неанонимен характер. Публикациите в съавторство са коректно
представени.
Нямам съвместни публикации с кандидата.
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3. Оценка на андрагогическата подготовка и дейност на
кандидата
Имам благоприятни впечатления за андрагогическата подготовка и
дейност на кандидата от 2014 година досега. Той вече има опит и участие в
различни семинари, учения, тренировки, конференции, като представя
убедителни способности за академично развитие.
4. Основни научни резултати и приноси
Приемам претенцията за предложените приноси като същност и
място на приложение, но не приемам тяхната формулировка, която не е
издържана в научен стил. Кандидатът първо посочва причините, а след
това

приносите,

което

ограничава

техния

по-широк

обхват

и

универсалност.
Научни приноси:
Доказано и уточнено е съдържанието на технологии и способи за
информационно въздействие и влиянието на информацията върху
основните оперативни фактори, бойната и национална мощ на основата на
сравнителен анализ на водещи автори от различни военни школи в
областта на информационното въздействие (3, 7.25)*.
Предложено е съдържание на знание за манипулативни технологии
за информационно въздействие, осигуряващи постигането на целите на
информационните операции в контекста на стратегическите комуникации
и провежданите съвместни операции (3, 7.27).
Доказана е по оригинален начин връзката между вижданията за
оперативното изкуство, принципите за неговото прилагане и формите за
използване на въоръжените сили, която е основана на сравнителен анализ
*

Номерацията в скоби е по предложената от кандидата Справка за изпълнение на
минималните национални изисквания.
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на водещи автори от различни военни школи в областта на военното и
оперативното изкуство (7.16, 7.17, 7.18).
Научно-приложни приноси:
Предложено и уточнено е съдържанието от различни компоненти,
участващи в съвместните операции на възможностите за съвместяване на
смъртоносно и не смъртоносно въздействието върху противостоящите
сили, за постигане на максимален ефект в различни по характер конфликти
при съблюдаване на законовите и моралните аспекти на информационните
операции в съвременната среда (7.6, 7.7, 7.15, 7.26, 7.23).
Формулирана е предпоставка за обогатяване на теорията на военното
изкуство за действия в нестабилна обществена среда с определяне на
възможността на въоръжените сили за участие в информационните
операции, като базова за съвременните оперативни способности (7.5, 7.8,
7.20, 7.24).
Доказана по оригинален начин е връзката между съвместяването на
източниците

на

въздействие

по

противника

с

използването

на

манипулативни технологии в съвременните военни операции, което би
улеснило вземането на аргументирани решения за употреба на сила в
неопределена и динамична среда (7.10, 7.12, 7.13, 7.14, 7.19).
Предложени са способи за въвеждане на противостоящите сили в
заблуждение, което оказва влияние върху бойните загуби и ресурсите за
провеждане на съвместни операции (7.21, 7.22, 7.28).
Предложени са способи за постигане на внезапност в действията на
военните формирования с оглед минимизиране на риска и загубите чрез
нови средства за въвеждане на противника в заблуждение (7.9).
Доказано е по оригинален начин влиянието на информационното
въздействие върху оперативните фактори, което го обособява в движеща
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сила при вземането на решения в хода на планирането и провеждането на
съвместни операции (7.1, 7.11, 20.1).
5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката
Приносите на кандидата са актуални и значими, и съответстват на
елементи и тенденции в развитието на сложната и динамична съвременна
среда за сигурност. Монографията и останалите произведения на
кандидата имат приложение в учебния процес на Военна академия „Г. С.
Раковски“.
6. Критични бележки за представените трудове
Третирането на информацията, информационното въздействие,
информационните операции в конфликтите, налагат изключително
задълбочени и обширни познания за развитието на съвременните
технологии, обществените отношения, средата за сигурност, военното
дело. Това е сериозно предизвикателство пред всеки задълбочен
изследовател, преподавател и експерт в областта на сигурността и
отбраната. Необходимо е кандидатът упорито да работи за увеличаване на
своите познания, да постига по-висока прецизност в своята академична
работа, както и да защитава по-ясно аргументирана авторова позиция.
7. Заключение
Считам, че представените трудове и качествата на кандидата за
заемане на конкурсната академична длъжност „доцент” подполковник
доктор Живко Добрев Желев, в достатъчна степен отговарят на
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република
България, Правилника за неговото прилагане и Правилника за развитие на
академичния състав във Военна академия „Георги Стойков Раковски”.
5

8. Оценка на кандидата
Давам положителна оценка и предлагам на уважаемото научно жури
подполковник доктор Живко Добрев Желев да бъде избран за „доцент” в
катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална
сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, в област на
висшето

образование

9.

„Сигурност

и

отбрана“,

професионално

направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и
управление

на

въоръжените

сили“,

за

преподаване

на

учебните

дисциплини „Оперативно изкуство в съвместни и многонационални
операции“, „Планиране на операции в НАТО“, „Операции в отговор на
кризи“ и „Информационни операции“.
Дата: 29.10.2019 г.

Член на научното жури:
(проф. д-р П. Ангелов)
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