
                                                                                                                                                                 
 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
     1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82,  

 
 
 

Рег. № ______________________/__.__.2019 г. 
Екз. № __   

 
 
 
 
СТАНОВИЩЕ 

 
на капитан I ранг доцент доктор Красимир Петров Костадинов,  

началник на катедра „Военноморски сили“ от факултет „Командно-щабен“ на  
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

 

Област на висшето образование: „Сигурност и отбрана“; 
Професионално направление: „Военно дело“; 
Научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“. 

 
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: подполковник 
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. Общи сведения и обща характеристика на научно-
изследователската, научно-приложната и педагогическата дейност на 
кандидата 

Единственият кандидат за конкурса подп. д-р Живко Добрев Желев е 
роден през 1975 г. в гр. Ямбол. 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“.  
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През 2014 г. подп. д-р Живко Желев 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". 

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

 
2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Активното участие в учебния процес и аудиторната заетост на 
кандидата дават основание да се твърди, че педагогическата дейност на подп. 
д-р Живко Желев е на едно високо и качествено ниво. Виден е стремежът  за 
постоянно повишаване на научната квалификация и теоретична и практическа 
подготовка чрез разработване на лекции, методически пособия и учебници. 
През учебните години той е провеждал занятия и е преподавал на слушатели, 
студенти и курсисти по следните дисциплини: „Оперативно изкуство в 
многонационални и съвместни операции“, „Планиране на операциите в 
НАТО”, „Операции в отговор на кризи”, и „Информационни операции”. От 
представените за участие в конкурса научни публикации е видно, че 
кандидата е автор и съавтор на учебници, учебни пособия и монографии. 

Научноизследователската и преподавателска дейност на кандидата за 
конкурса е насочена основно в областта на създаване и разширяване на 
научното познание за многопосочните и динамични промени в съвременната 
интегрирана среда за сигурност и необходимостта от ефективно планиране и 
участие на структури от въоръжените сили във военни операции, както и 
ролята и значението на оперативния фактор „Информация“ за постигане на 
максимален ефект. 

 
3. Основни научни резултати и приноси 

Приносите от извършените научни изследвания, от кандидатът в 
конкурса, способстват за допълване и доразвиване на теорията за 
съвременните операции като разглеждат различни аспекти от процеса на 
оперативно планиране. Също така е извършено едно задълбочено изследване в 
областта на информационното въздействие в операциите и са изведени 
технологии и способи за неговото осъществяване. 

Научно-приложната стойност на представените за рецензиране трудове 
от главен асистент подполковник д-р Желев е фокусирана върху 
разширяването на теоретичните познания за фундаменталните и традиционни 
принципи при оперативното използване на формированията от въоръжените 
сили. 

Кандидатът е представил трудовете си в различен формат, организирани 
в няколко основни тематични области, (съгласно приложената „Справка за 
оригиналните научни приноси“  
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- генериране на нови знания и умения в сектора за сигурност и 
отбрана - трудове-№№ - 3, 7.1, 7.11, 7.22, 7.9. 

Централно място в тази група трудове, естествено заема 
монографичният труд озаглавен „Информационни операции и 
информационно въздействие“. 

Цялостният прочит на монографичния труд допълва и разширява 
знанията, свързани с възможността за информационно въздействие в 
съвременните операции. Едновременно с това се дава една оценка на 
значението на оперативният фактор „Информация“ и неговото използване за 
постигане на максимален ефект. 

Останалите трудове от тази тематична област също обогатяват и 
допълват теорията и биха могли да се използват при разработване и преглед 
на доктринални и тактически публикации, определящи използването на 
Въоръжените сили в операции.  

 - доразвиване на теоретичните и практическите постановки- 
трудове-№№ - 7.8, 7.10, 7.12, 7.13, 7.16, 7.18, 7.20, 7.24, 7.25 по отношение на 
манипулативни технологии за информационно въздействие, осигуряващи 
постигането на целите на информационните операции в контекста на 
стратегическите комуникации и провежданите съвместни операции. 

- създаване на стройна система от теоретични обобщения и 
предложения по някои аспекти от използването на формированията от 
Въоръжените сили в операциите създаване на оперативни способности и 
ефективно въздействие и противодействие на нетрадиционни заплахи- 
трудове- №№- 7.5, 7.6, 7.7, 7.14, 7.19, 7.23, 7.28. 

 
4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Основните приноси на кандидата - подполковник д-р Живко Желев са с 
научен и научно-приложен характер и могат да се формулират по следния 
начин: 

Като научни приноси, свързани с обогатяване на съществуващи 
знания: 

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. [3, 7.10, 7.25]. 

2) 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. [3, 7.27]. 

3) Изведени са манипулативни технологии за информационно 
въздействие, осигуряващи постигането на целите на информационните 
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операции в контекста на стратегическите комуникации и провежданите 
съвместни операции. [7.16, 7.17, 7.18]. 

 
Като научно-приложни приноси приемам: 

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. [7.6, 
7.7, 7.15, 7.26]. 

2) 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. [7.10, 7.12, 7.13, 7.14, 7.19]. 

3) 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.. [3, 
7.1, 7.11, 20.1]. 

 
5. Критични бележки за представените трудове 

По представените материали от кандидата за участие в конкурса нямам 
критични бележки. Видно е, че авторът представя изследваните обекти и 
предмети задълбочено и всеобхватно, както и факта, че представената научна 
продукция е коректно редактирана.  

Считам за удачно да предложа на кандидата да разшири публикациите 
си в жанрово отношение и да се стреми да популяризира дейността си чрез 
публикуване в световните реферирани системи (SCOPUS и WEB OF 
SCIENCE).   

6. Заключение 
Предоставената от кандидата в конкурса документация и научна 

продукция отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния 
състав в Република България, Правилника за прилагане Закона за развитие на 
академичния състав в Република България и регламентираните в тях 
минимални национални изисквания за заемане на академична длъжност 
„доцент“ във ВА „Г. С. Раковски”.  

Оценката ми за научните трудове на подполковник д-р Живко Добрев 
Желев, единствен участник в конкурса за заемане на академичната длъжност 
„доцент“ за военнослужещ, в област на висше образование „Сигурност и 
отбрана”, професионално направление „Военно дело”, научна специалност 
„Организация и управление на въоръжените сили” е „положителна”. 
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7. Оценка на кандидата 
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. 
 

__.10.2019 г.                                       Изготвил становището: 

гр. София    капитан I ранг доцент д-р ___________ 

         Красимир Костадинов 

 


