
 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕT  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

от полковник професор доктор Николай Бонев Ничев,  
заместник декан на факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“, адрес 

за кореспонденция: гр.Велико Търново, бул. „България” №76, 
nbnichev@nvu.bg 

 
 

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, 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.  

 
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. 

 



  

1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-
приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Подп. д-р Живко Добрев Желев е завършил ВВУАПВО „Панайот 
Волов” – гр. Шумен през 1999 г. , специалност „Земна артилерия и ПТУР“. 
През 2011 г. завършва Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност 
„Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от 
Сухопътни войски“. Притежава ОНС „Доктор“ по „Военно дело” по научна 
специалност 05.12.01. „Организация и управление на въоръжените сили“.  

Участвал е в различни форми за повишаване на квалификацията, 
което е видно от приложените документи по конкурса. 

През 2014 г. подп. д-р Желев участва в конкурс за академична 
длъжност и е назначен на длъжност асистент в катедра „Оперативно 
изкуство“, а към настоящият момент е главен асистент в катедра „Съвместни 
операции и планиране" на факултет „Национална сигурност и отбрана". 

 
2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Подп. д-р Живко Желев повишава научната си квалификация чрез 
разработване на лекции, методически разработки и учебници. Той е 
преподавал различни учебни дисциплини, които са му възлагани през 
учебните години, а именно: „Оперативно изкуство в многонационални и 
съвместни операции“, „Планиране на операциите в НАТО”, „Операции в 
отговор на кризи”, и „Информационни операции”. Кандидата е автор и 
съавтор на учебници, учебни пособия и монографии с общ обем от 190 стр., 
от които 140 стр. за участие в конкурса и статии и доклади с общ обем от 386 
стр., от които 336 стр. за участие в конкурса. 

 

3. Основни научни резултати и приноси 
Представените публикации са насочени към изучаването на актуални 

теоретични и приложни проблеми в сферата на организацията и управлението 
на Въоръжените сили. Разработените в тях проблеми могат да се групират в 
следните две направления:  

- Информационни операции и 
- Оперативно изкуство.  

Трудовете от групата “Информационни операции” (публикации под 
номера 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 32) 1 имат базисно 
значение в научноизследователската дейност на кандидата. Тук авторът 
                                                           
1 Използваната в становището номерация на публикациите е в съответствие със списъка с научната 
продукция на кандидата.  



разкрива теоретичните постановки за развитието, организацията, 
технологиите и способите за информационно въздействие върху 
противостоящите сили. 

В трудовете от групата “Оперативно изкуство” кандидатът подп. д-р 
Живко Желев извежда принципите за прилагане на оперативното изкуство и 
формите и способите за използване на въоръжените сили в контекста на 
информационните операции (публикации под номера 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 
23, 24, 28, 32).  

 
4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Научните и научно-приложните резултати са лично дело на подп. д-р 
Живко Добрев Желев. Те могат да бъдат определени като обогатяване и 
доразвиване на съществуващите знания, доказване на нови факти и твърдения 
и приложение на резултатите в практиката. 

В резултат на анализа на представените материали от кандидата в 
конкурса като научни и научнопроложни приноси приемам: 

1. Научни приноси: 
1.1. На основата на сравнителен анализ на водещи автори от различни 

военни школи в областта на информационното въздействие са изведени 
технологии и способи за информационно въздействие и влиянието на 
информацията върху основните оперативни фактори, бойната и национална 
мощ. 

1.2. Изведени са манипулативни технологии за информационно 
въздействие, осигуряващи постигането на целите на информационните 
операции в контекста на стратегическите комуникации и провежданите 
съвместни операции. 

1.3. На основата на сравнителен анализ на водещи автори от различни 
военни школи в областта на военното и оперативното изкуство е изведена 
връзката между вижданията за оперативното изкуство, принципите за 
неговото прилагане и формите за използване на въоръжените сили. 

2.Научно - приложни приноси: 
2.1. Представени са възможностите за съвместяване на смъртоносно и 

не смъртоносно въздействието върху противостоящите сили, от различни 
компоненти участващи в съвместните операции, за постигане на максимален 
ефект в различни по характер конфликти при съблюдаване на законовите и 
морални аспекти на информационните операции в съвременната среда; 

2.2. Определяне на възможността на въоръжените сили за участие в 
информационните операции като базова за съвременните оперативни 
способности, което обогатява теорията на военното изкуство за действия в 
нестабилна обществена среда; 



2.3. Потвърждаване по нов начин на 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; 

2.4. Предложени са способи за въвеждане на противостоящите сили в 
заблуждение, което оказва влияние върху бойните загуби и ресурсите за 
провеждане на съвместни операции; 

2.5. Предлагане на 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; 

2.6. 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. 

 
5. Критични бележки за представените трудове 

Представените ми материали за становище на кандидата подп. д-р 
Живко Желев нямам критични бележки не дават основания за формулиране 
на критични бележки, а по-скоро препоръки - за продължаване на научната 
работа, търсене на възможности за привличане на докторанти и студенти за 
участие в научноизследователски дейности. 

Необходимо е присъствието на автора в системата на реферираните 
системи (SCOPUS и Web of Science), които ще допринесе резултатите да 
бъдат достъпни до по-голяма научна общност, както и валидизирането на 
приложният им характер. 

 

6. Заключение 
Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент” подп. д-р 

Живко Добрев Желев е доказан учен със своя авторитет. Богатата и 
разнообразна научна продукция, научните приноси, приложните аспекти на 
изследванията, преподавателската дейност напълно и синхронно съответстват 
на статуса „доцент”. Представената публикационна дейност, участието в 
национални и международни форуми и уменията да отстоява своите научни 
тези, ми дават основание да дам своята висока оценка за съответствието с 
изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент”. 

 

7. Оценка на кандидатите 
Запознаването и проучване на представената по обявения конкурс за 

„доцент” научна продукция и личните ми контакти с кандидата ми дават 



основание да дам своята положителна оценка за постиженията на кандидата 
и да предложа на почитаемото научно жури, работещо по обявения конкурс 
да подкрепи процедурата за присъждане на академична длъжност „доцент” на 
подп. д-р Живко Добрев Желев в област на висше образование 9. „Сигурност 
и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело” по научна 
специалност  „Организация и управление на Въоръжените сили”. 

 
23.10.2019 г.                               ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО: 
гр. В. Търново                                 ПОЛК. ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ НИЧЕВ 

 

 


	СТАНОВИЩЕ

