НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
5000 гр. В. Търново, бул. “България” № 76

СТАНОВИЩЕ
от полковник доцент д-р инж. Милен Иванов Иванов
началник на катедра „Специализирана подготовка” във факултет
„Общовойскови” при НВУ „В.Левски” гр. В. Търново
Област на висше образование: 9. „Сигурност и отбрана”
Професионално направление: 9.2. „Военно дело”
Докторска програма „Организация и управление на Въоръжените сили”; адрес
за кореспонденция: гр.Велико Търново, бул. „България” №76, miivanov@nvu.bg
GSM – 0887 706190
за научните трудове представени по конкурса за заемане на академична
длъжност „доцент“ в катедра „Съвместни операции и планиране" на факултет
„Национална сигурност и отбрана" във Военна академия „Георги Стойков
Раковски” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана",
професионално направление 9.2. „Военно дело", докторска програма
„Организация и управление на въоръжените сили”.
на кандидата: подп. д-р Живко Добрев Желев, главен асистент в катедра
„Съвместни операции и планиране" на факултет „Национална сигурност и
отбрана" към Военна академия „Г. С. Раковски", гр. София.
Конкурсът е обявен със заповед на Министъра на отбраната № ОХ-460 от
16.05.2019 г. и публикуван в "Държавен вестник“ брой № 51 от 28.06.2019 г.
Документи за участие в конкурса в предвидения от закона срок е
представил само един участник - подп. д-р Живко Добрев Желев, главен
асистент в катедра „Съвместни операции и планиране" на факултет
„Национална сигурност и отбрана" към Военна академия „Г. С. Раковски", гр.
София.
1. Обща характеристика на научно-изследователската, научноприложната и педагогическата дейност на кандидата.
Научноизследователската и преподавателска дейност на кандидата в
конкурса, подп. д-р Живко Желев е насочена основно в изследване и анализ на
информационното въздействие и информационната среда, оказващи влияние
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при провеждане на съвместни операции в съвременни условия и изследване на
еволюцията и развитието на оперативното изкуство и формите за използване на
въоръжените сили в съвременни условия.
Актуалността на разработваните от подп. д-р Живко Желев в научно и
научноприложно отношение проблеми произтича от необходимостта да бъде
разширено системното научно знание за информационното въздействие,
осигуряващо постигане на целите на информационните операции и вижданията
за оперативното изкуство, принципите за неговото прилагане и формите за
използване на Въоръжените сили.
Приносите в извършените научни изследвания от кандидата в конкурса
способстват за определяне на възможността на Въоръжените сили за участие в
информационните операции като базова за съвременните оперативни
способности.
Научно приложната стойност на предложените за рецензиране трудове от
подп. д-р Живко Желев е съсредоточена върху разширяването на теоретичните
познания за особеностите при въвеждане на противостоящите сили в
заблуждение и постигане на внезапност, което оказва влияние върху бойните
загуби и ресурсите за провеждане на съвместни операции, извеждане на
влиянието на информационното въздействие върху оперативните фактори,
което го обособява в движеща сила при вземането на решения в хода на
планирането и провеждането на съвместни операции.
Участникът в конкурса - подп. д-р Живко Желев е автор на 27 труда с
общ обем 670 стр. (за рецензиране 336 стр.), от които: 1 монография, 1 учебник,
10 статии и 15 научни доклада.
От общия списък от приетите за рецензиране материали 22 броя са
авторски, а 5 броя са в съавторство или разработени в рамките на колективи. От
представените разработки две статии са публикувани на английски език в
чуждестранно списание с импакт фактор.
Посочените заглавия са разпределени както следва:
Публикации в страната:
Монография -1бр. -140 стр.;
Научни публикации – 15 бр. - доклади – 120 стр. и статии – 8 бр. – 78 стр.
Публикации в чужбина - статии- 2 бр. – 10 стр.;
Приемам за рецензиране всички материали.
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Количеството на приетите за рецензиране публикации оценявам като
достатъчно за участие в конкурс за академична длъжност „доцент” във Военна
академия „Г. С. Раковски", гр. София.
Трудове на кандидата са в областта и проблематиката по специалността
на конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше
образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2.
„Военно дело“ докторска програма „Организация и управление на въоръжените
сили” по учебните дисциплини: „Оперативно изкуство в съвместни и
многонационални операции“, „Планиране на операции в НАТО“, „Операции в
отговор на кризи“ и „Информационни операции“.
Стилът на кандидата е задълбочен, разбираем и достъпен.
2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата
Подп. д-р Желев завършва ВВУАПВО „П. Волов” гр. Шумен през 1999г.
специалност „Земна артилерия и ПТУРС”.
Успешно завършва ВА „Г. С. Раковски“ през 2011 г., специалност
„Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от
Сухопътните войски“.
От февруари 2012 г. е докторант в редовна форма на обучение в катедра
„Оперативно изкуство”, а през 2014 г. успешно защитава докторантура по
научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили“
във ВА „Г. С. Раковски“.
От декември 2014 г. е асистент в катедра „Оперативно изкуство“, а от
февруари 2016 г. е главен асистент в същата катедра. От юли 2016 г. и до
настоящия момент подп. д-р Желев е главен асистент в катедра „Съвместни
операции и планиране“ на Военна академия „Г. С. Раковски” гр. София.
Участвал е в различни форми за повишаване на квалификацията, което е
видно от автобиографията.
Анализът на предоставените за рецензиране научни трудове сочи, че
кандидатът е съсредоточил своите научни търсения и изследователски интереси
в няколко тематични области:
1. Изследвания по проблемите на информационните операции.
2. Изследвания в сферата на оперативното изкуство.
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Натрупаният професионален опит като командир и преподавател,
изследовател и новатор са намерили пряко отражение в научната му продукция
и съответстват напълно на изискванията за заемане на академичната длъжност
„доцент“ в професионално направление „Военно дело“.
Явен е стремежът за постоянно повишаване на научната квалификация
и теоретичната и практическата подготовка чрез разработване на лекции,
методически пособия и учебници.
Подполковник д-р Живко Желев преподава по следните учебни
дисциплини: „Оперативно изкуство в съвместни и многонационални
операции“, „Планиране на операции в НАТО“, „Операции в отговор на кризи“
и „Информационни операции“ във ВА „Г. С. Раковски“.
Продължена е работата на подп. д-р Желев по темата на неговата
докторска дисертация „Усъвършенстване участието на Въоръжените сили на
Република България в информационни операции в многонационална среда” и
тази тема фигурира като централна или като аспект в част от публикациите
последвали защитата на дисертацията- трудове №№- 2.1.1.7 - 2.1.1.10; 2.1.1.12
и 2.1.1.16.
Този факт сам по себе си красноречиво свидетелства за устойчивостта на
научните интереси на кандидата за академичната длъжност „доцент”- подп. д-р
Живко Желев в научната област на конкурса, намерили отражение в неговите
научни разработки.
3. Основни научни резултати и приноси
Основните научни резултати на подп. д-р Желев могат да се сведат до
извършване на задълбочен анализ на съществуващата теория на областта на
информационното въздействие в операциите и са изведени технологии и
способи за неговото осъществяване. Също така е допълнена и доразвита
теорията за съвременните операции като се разглеждат различни аспекти от
процеса на оперативно планиране.
Научноизследователска дейност:
- генериране на нови знания и умения, свързани със сигурността и
отбраната - трудове-№№- 2.1.1.7, 2.1.1.9 - 2.1.1.11; 2.1.1.17, 2.1.1.21, 2.1.1.22,
2.1.1.29 и 2.2.32;
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- доразвиване на теорията и практиката на научните изследвания чрез
обобщени и разширени теоретични постановки за:
= разработване на технологии и способи за информационно въздействие и
влиянието на информацията върху основните оперативни фактори, бойната и
национална мощ -трудове-№№- 2.1.1.8 - 2.1.1.10, 2.1.1.14 - 2.1.1.16, 2.1.1.21,
2.1.1.22, 2.1.1.25 - 2.1.1.27, 2.1.1.29, 2.1.1.30 и 2.2.32;
= съвременните тенденции за разкриване на връзката между вижданията
за оперативното изкуство, принципите за неговото прилагане и формите за
използване на въоръжените сили - трудове-№№- 2.1.1.13, 2.1.1.18 - 2.1.1.20,
2.1.1.23, 2.1.1.24 и 2.1.1.28;
- създаване на стройна система от теоретични обобщения и
предложения по постигане на внезапност в действията на военните
формирования и въвеждане на противника в заблуждение - трудове-№№2.1.1.11, 2.1.1.12, 2.1.1.15, 2.1.1.23, 2.1.1.30 и 2.2.32.
Основните приноси на кандидата са с научен и научно приложен
характер.
Научни приноси:
- Дефинирани и класифицирани са технологиите за информационно
въздействие, осигуряващи постигането на целите на информационните
операции - трудове - №№ - 2.1.1.9, 2.1.1.10, 2.1.1.14, 2.1.1.16, 2.1.1.21, 2.1.1.30 и
2.2.32;
- В съответствие с концепцията за системно-функционален анализ е
разширена с научно знание теорията за определяне на възможността на
въоръжените сили за участие в информационните операции - трудове - №№ 2.1.1.7, 2.1.1.10, 2.1.1.17, 2.1.1.23, 2.1.1.30 и 2.2.32;
- Дообогатени и разширени са теоретичните постановки при извеждане
връзката между вижданията за оперативното изкуство, принципите за неговото
прилагане и формите за използване на въоръжените сили - трудове - № №2.1.1.13, 2.1.1.18, 2.1.1.19, 2.1.1.20, и 2.1.1.23;
Научно-приложни приноси:
Извършено е систематизиране на способите за въвеждане на
противостоящите сили в заблуждение, което оказва влияние върху бойните
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загуби и ресурсите за провеждане на съвместни операции - трудове - № №2.1.1.9, 2.1.1.10, 2.1.1.14, 2.1.1.16, и 2.1.1.21;
- Дефинирани са връзките между съвместяването на източниците на
въздействие върху 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 - трудове - №
№ - 2.1.1.11, 2.1.1.12, 2.1.1.15, 2.1.1.21, 2.1.1.24, 2.1.1.30 и 2.2.32;
- Систематизирано е влиянието на информационното въздействие върху
оперативните фактори, което го обособява в движеща сила при вземането на
решения в хода на планирането и провеждането на съвместни операции трудове - № № - 2.1.1.8, 2.1.1.10, 2.1.1.14, 2.1.1.17, 2.1.1.25, 2.1.1.28, 2.1.1.29 и
2.2.32.
4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката
Оценката ми за научните и научно-приложните приноси е, че те са
уникални по своя характер и запълват една сериозна празнота в теорията и
практиката на военната наука.
В предоставените ми за рецензиране материали е видно приложение на
резултатите от научноизследователската и нормативна дейност на кандидата.
Подполковник д-р Живко Желев е основен автор в по-голямата част от
съвместните публикации. За трудовете, в които кандидатът е работил в
съавторство са представени разделителни протоколи.
Считам, че трудовете са самостоятелно дело на кандидата и успешно
защитават претенциите за научни и научно приложни приноси.
5. Критични бележки за представените трудове
Към представените ми за рецензиране материали на кандидата подп. д-р
Живко Желев нямам критични бележки. В трудовете не се забелязват
неточности, повторения и редакционни грешки.
Препоръчвам на кандидата да разшири научноизследователската си
дейност и да използва поуките от практиката от последните международни
конфликти, от учения и занятия.
6. Заключение
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Предоставената от кандидата в конкурса главен асистент, подп. д-р
Живко Желев документация и научна продукция отговарят на изискванията на
Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото
приложение и изискуемите в тях минимални национални изисквания.
Оценката ми за научните трудове на главен асистент, подп. д-р Живко
Желев, единствен участник в конкурс за военнослужещ за заемане на
академична длъжност „доцент” по научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили”, професионално направление 9.2. „Военно
дело” от област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, за нуждите
на катедра „Съвместни операции и планиране” на факултет „Национална
сигурност и отбрана" във Военна академия „Георги Стойков Раковски” е
„положителна”.
7. Оценка на кандидатите
Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира
кандидата, главен асистент, подполковник д-р Живко Добрев Желев и да
предложи на факултетния съвет при факултет „Национална сигурност и
отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски” да бъде избран и да заеме
академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование
„Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, по научна
специалност „Организация и управление на въоръжените сили” в катедра
„Съвместни операции и планиране” от факултет „Национална сигурност и
отбрана ” на ВА „Г. С. Раковски”- гр. София.
29.10.2019 г.
гр. Велико Търново

Член на научното жури:
Полк. доцент д-р
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Милен Иванов

