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РЕЗЮМЕ 

на научните трудове на подп. д-р Милен Ников Кисьов, главен асистент в 

катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ към Военна академия „Г. С. Раковски“, за участие в 

конкурс за академична длъжност „доцент” в област на висшето 

образование 9. „Сигурност и отбрана”; професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност”, докторска програма „Военнополитически 

проблеми на сигурността 

 

I. Публикации в областта на: 

1. Гражданско-военно сътрудничество  

- Изследване на съвременните същност, обхват и съдържание на 

гражданско-военното сътрудничество (Монография) 

Монографичният труд е разработен с идеята да се даде нов поглед към 

изграждане на способности от функцията „гражданско-военно 

сътрудничество“ (ГВС), която подпомага развитието и поддържането на 

другите способности в сферата на сигурността и отбраната. В съответствие 

с този поглед се представя авторовото виждане по отношение на 

съвременните същност, обхват и съдържание на тази функция. На основата 

на изследването може да се отговори на въпросите дали съществуват реално 

необходимите способности за адекватен невоенен и неконвенционален 

отговор на дадена кризисна ситуация –от какъвто и характер да е тя, какви 

подходи и решения трябва да се търсят на съвременния етап от човешкото 

развитие и какво очакват специалистите и експертите по тези способности в 

средносрочен и дългосрочен план. 

Цялостният, адекватно приложен подход към разбирането и 

прилагането на тази функция в една кризисна ситуация или в една 

съвременна операция в отговор на криза (от най-различен характер) ще се 

създаде на основата на широк и целенасочен анализ и приложение на 

поуките от практиката, или научените уроци от повече от 30 годишния 

натрупан опит в световен мащаб. 

Получените резултати в настоящия труд могат да подпомогнат 

обучението в образователните организации и институциите в сферата на 

сигурността и отбраната. Някои от направените предложения биха могли да 

се приложат и в практическата дейност за изграждане и поддържане на 

необходимите ни национални способности за управление при кризи. 
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- Приносът на гражданско-военните отношения и гражданско-

военното сътрудничество за постигане на успех в съвременните операции 

В доклада се посочва, че създаването и поддържането на успешни и 

ефективни гражданско-военни отношения в и извън страната са от 

решаващо значение не само за себе си, но и за съседите, за определен 

регион и за света. От друга страна относителната функция, прилагана по 

време на подготовката и изпълнението на операцията, е гражданско-

военното сътрудничество. 

 

- Аспекти на гражданско-военното сътрудничество 

Докладът засяга съвременни аспекти и дейности на гражданско-

военното сътрудничество, съчетани и описани в направление на 

оперативното изкуство. 

 

- Гражданско-военното сътрудничество в динамична стратегическа 

среда на сигурност 

Докладът засяга съвременни аспекти, фактори, тенденции и ефективна 

комуникация за гражданско-военното сътрудничество, комбинирани и 

описани в посока на оперативното изкуство. 

 

- Измерения на гражданско-военните отношения и дейности в 

комплексни извънредни ситуации 

В този доклад са изложени вижданията на автора, според които 

изграждането и надграждането на тези отношения и дейности се изпълнява 

от комплекс от действия в интерес на възстановяване след конфликт на 

структури и важни системи на засегнати от комплексни извънредни 

ситуации страни. 

 

- Разработване на проекти и оценки по гражданско-военно 

сътрудничество при извънредни ситуации 

Този доклад описва оперативните дейности, които биха позволили 

тясно сътрудничество между всички равнища на командване по време на 

различните етапи на управление на процеса на вземане на решение и по-

специално–приносът на проектите и оценките по гражданско-военно 

сътрудничество. Фокусът е нуждата от съгласуване на тези дейности с 

процеса за вземане на решения. Това дава гаранция, че всички подчинени 

съображения и действия са отразени в решенията и че установените 
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предварително условия за успех ще бъдат изпълнени. В доклада са изразени 

само личните виждания на нейните автори на основа доктринални 

документи и промените в тях, анализи, оценки и доклади от провеждани 

дейности по гражданско-военно сътрудничество в редица операции и 

действия при критични ситуации. 

 

-Комплексни извънредни ситуации 

В доклада се посочва,че комплексните извънредни ситуации са най-

често срещаните, генерирани от човека и от бедствия в последните две 

десетилетия. Този доклад предоставя информация, анализ и примери от 

дейността на военни и граждански организации и агенции в отговор на 

такива ситуации. Твърденията и заключенията в него са формулирани на 

основата на анализ на средата на сигурност и характеристиката на 

комплексните извънредни ситуации. 

 

- Гражданско-военно взаимодействие в операции в отговор на кризи 

В доклада се посочва, че военните и хуманитарните участници в 

операциите в отговор на кризи отдавна споделят една и съща област на 

действие, дори ако техните цели и средства, използвани за постигането им, 

се различават значително. Много е направено по отношение на разработване 

на насоки и обучение за повишаване на съответните роли и отговорности. 

Но и военните, и хуманитарните участници продължават да определят 

подходящо, според тях, ниво на взаимодействие, особено в конфликтни 

ситуации. Диалогът между тях е от съществено значение, ако чрез 

предоставяната помощ и способности за действие се търси ефективен и 

навременен начин за приложение в конфликти и засегнатите от бедствие 

райони и население. Последователният, стратегически ангажимент в 

областта на това взаимодействие на всички нива ще спомогне за намирането 

на съгласие по основните въпроси на отговорност и компетентност, като 

същевременно признават и отчитат различията в двата подхода и в целите. 

 

- Гражданско-военно сътрудничество в операциите в отговор на кризи 

В доклада се посочва, че контекстът и профилът на гражданско-

военното сътрудничество (ГВС) се променят в зависимост от естеството на 

кризата или операцията. В бойните действия, фокусът е по-тесен, отколкото 

в други операции. В операции в отговор на кризи, фокусът на ГВС е по-

широк и по-сложен, което позволява на командира да прилага 
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мултифункционален подход към една сложна политическа ситуация и 

спешни случаи. Военните сили може да имат изрично определена 

поддържаща роля в цялостни операции и дейности. Въпреки това, само 

командващия военните сили може да решава в каква степен какви военни 

ресурси трябва да се ангажират със задачи по гражданско-военно 

сътрудничество. Изпълнението на преки дейности по ГВС в такива операции 

е отговорност на всички командни и ръководни нива, като се цели постигане 

на единство на усилията и принос към интегрираните дейности, оказващи 

влияние и на военните операции, и на гражданската среда. 

 

- Анализ на функциите и приноса на гражданско-военно 

взаимодействие и гражданско-военното сътрудничество към цялостния 

подход на НАТО 

Този доклад разглежда възможностите за ангажиментите на НАТО към 

операциите, като последователно се подчертава взаимозависимостта и 

взаимодействието между военни и невоенни участници при решаването на 

кризи и при усилията за подобряване условията за сигурността. Често 

невоенните участници най-добре разглеждат и оценяват причините за 

конфликта, предоставят реална експертиза и съответни ресурси за 

разрешаване на кризи и предотвратяване повторна поява на нестабилност. 

Като се има предвид взаимозависимата работна среда, нивото на 

комуникацията и взаимодействията между военни и невоенни участници, то 

тези обвързаности и диференциации се превръщат във важни фактори за 

постигане на целите на един по-широк и по-цялостен подход, който да е в 

тясно сътрудничество със заинтересованите страни и участници. 

 

- Ролята на гражданско-военните отношения в съвременната среда на 

сигурност 

Докладът представя връзката между геополитическата значимост на 

средата на сигурност и динамичното развитие на гражданско-военните 

отношения (ГВО). Разглежда се състоянието, в което се намира средата и се 

оценяват новите аспекти за сигурността и се показва изключително важната 

роля на ефективните политически, социални, културни и икономически 

взаимоотношения между отделните субекти от международната система и 

тяхното значение за сигурността. В доклада се търсят отговори на 

въпросите: Как тези отношения ще засилят или отслабят сигурността, какво 
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влияние ще окажат – положително или отрицателно? Каква е в 

действителност ролята им за гарантирането на сигурността? 

 

- Гражданско-военните отношения и неправителствените 

организации в системата на националната сигурност 

Докладът е свързан с разглеждането на гражданско-военните 

отношения и неправителствените организации, с възможностите да се 

запълни вакуум, който държавните институции са образували в системата за 

сигурност и задава реторичен, но нееднозначен въпрос дали  тези 

организации заемат своето „правилно“ място в новата архитектура на 

националната сигурност. 

 

 Основи на гражданско-военните отношения – теории, модели и 

осъществяване 

Докладът представя кратък преглед на основните теории и модели в 

сферата на гражданско-военните отношения и демократичния контрол над 

сектора за сигурност като предкласически теории, хипотезата на държавата-

гарнизон; моделът на Хънтингтън и интерпретациите на Яновиц; 

алтернативната парадигма на Файнър. Пост-модернизмът в сферата на 

гражданско-военните отношения, съвременните реалности и вижданията за 

гражданско-военните отношения, както и широкото разбиране на 

сигурността показват еволюцията на проблематиката и на основните модели 

на отношения между общества от различен тип и институционализираните 

инструменти за ред и сигурност. 

 

- Гражданско-военните отношения – сфери на действие, взаимовръзки 

и взаимозависимост 

 Докладът засяга трите основни детерминанти, определящи 

гражданско-военните отношения и модерните концепции за тях. С тяхна 

помощ ще е възможно да се изясни дилемата в гражданско - военната 

проблематика (по Файнър), показваща ясния парадокс: „.. поради това, че се 

страхуваме от другите, ние създаваме институция на насилието, която да ни 

защитава, но след това ние се страхуваме от самата институция, която сме 

създали за защита”. 

 

- Гражданско-военното сътрудничество и неговото въздействие 

върху човешката сигурност 
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Докладът засяга гражданско-военното сътрудничество (ГВC) и 

неговото въздействие върху човешката сигурност, промени, граници и 

ограничения. Анализира значението и въздействие на гражданско-военното 

сътрудничество на нивата на „човешката сигурност“ при провеждане на 

мироопазващите операции. 

 

- Гражданско-военно сътрудничество в многонационални операции 

Докладът описва дейности по гражданско-военното сътрудничество 

(ГВС), които се ръководят от комплексните процеси в оперативната среда, 

включващи взаимодействието с правителства, международни агенции и 

различни недържавни организации. Разностранната природа на 

съвременните операции е такава, че никаква самостоятелна организация, 

включително военната сила не може самостоятелно да посрещне целия 

императив на международното влияние в интересите на мира, сигурността и 

устойчивостта. 

 

- Функционално планиране при осъществяване на гражданско-

военното сътрудничество 

Докладът засяга въпросите за функционалното планиране, отнасящо се 

до средносрочното планиране и извършващо от различни отдели (функции) 

в организацията, за да се определят техните цели, произтичащи от 

дългосрочни цели и задачи, както и за въвеждането на стратегии и планове 

за действие. Функционалното планиране може да засяга дейности и 

действия, имащи дългосрочен характер и се подлага на оценка и анализ в 

несигурна и силно летлива среда за сигурност. 

 

- Военни дейности в подкрепа на хуманитарната помощ 

Докладът описва хуманитарната помощ като извънредно сложна тема, 

с много участници, които включват правителства, международни 

организации, неправителствени организации и други граждански 

участници, които реагират на или са засегнати от хуманитарни кризи. 

Използването на военни сили и активи за предоставяне на помощ за чисто 

хуманитарни цели без прилагане на хуманитарните принципи, може да 

застраши хуманитарния достъп, безопасността на хуманитарните работници 

или да възпрепятства изпълнението на хуманитарните дейности. При 

поддържане на тези събития и дейности, силите на Алианса ще се справят с 

разнообразен набор от участници, рискове, ситуации и изисквания. 
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- Особености на гражданско-военното сътрудничество при бедствия 

и кризи 

Статията засяга изследването и анализа на тези аспекти на 

гражданското военно сътрудничество (ГВС) в едно от най-големите 

кризисни условия на околната среда. Това ще създаде достатъчни условия за 

прилагане на механизма (подходи и обхват) на действие на тази функция и 

ще допринесе за придобиването на нейното общо и добре познато значение 

както за военните, така и за цивилните участници в организирания отговор 

на подобни извънредни ситуации. 

 

- Особености на гражданско-военното сътрудничество при социални и 

етнически конфликти 

Статията засяга изучаването и анализа на същността на тези конфликти 

като едно от основните кризисни условия на средата. Чрез описанието на 

общите дейности и особености на дейностите за ГВС в такива условия и 

конфликти ще допринесе за придобиването на необходимите възможности 

за осигуряване на взаимодействие при социални и етнически конфликти. 

 

- Възможности за развитие на способностите по гражданско-

военното сътрудничество при бедствия, кризи, социални и етнически 

конфликти 

Статията представя приноса и влиянието на това сътрудничество и 

необходимостта, че те трябва да бъдат видими и достъпни на всички нива на 

отговорност в НАТО. В отговор на новите предизвикателства, големия обем 

задачи и цикличните периоди на подобни извънредни ситуации, важно е да 

се вземат предвид спецификите и отговорностите в определена част от 

ситуациите. Могат да бъдат идентифицирани редица предимства на такива 

анализи и отчитане, за да послужат за идентифициране и разработване на 

нови процедури за подобни или други характеристики, за подобряване на 

съществуващите процедури и за правилен подбор на източника за решения и 

за предоставяне на експертен опит. 

 

- Новите предизвикателства и подхода на функцията и способността 

гражданско-военно сътрудничество 

Тази статия разглежда накратко новите изисквания и подход на тази 

функция и способност, наложени от промените в средата на сигурност и 
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предизвикателствата на съвременния свят. Посочват се инициативите на 

центърът за гражданско-военно сътрудничество на НАТО, вероятните нови 

области на приложението, както и развитието на обучението и подготовката 

на специалистите по ГВС. 

 

- Използване на принципите и техниките на доброто управление при 

планиране и изпълнение на дейности по гражданско-военното 

сътрудничество 

Статията има цел да представи принципите на доброто управление и 

общото разбиране за прилагането им в планирането и изпълнение на 

дейности от специалистите по гражданско-военно сътрудничество в 

операции и мисии. 

 

- Приложение на гражданско-военното сътрудничество в дейностите, 

провеждани в хуманитарното пространство 

Статията представя кратки анализи за необходимостта и значението на 

свързването на специалистите от гражданско-военното сътрудничество с 

хуманитарните участници в процесите на стабилизиране и възстановяване 

на населението, обществата и страните, засегнати от различни видове 

въздействия. 

 

 Концептуализиране на гражданско-военното сътрудничество в 

хибридна среда 

 Статията представя накратко предизвикателството за 

концептуализиране на гражданско-военното сътрудничество (ГВС) в 

съвременната реалност на хибридните въздействия и заплахи и обръща 

внимание на аспектите на действията, които могат да бъдат реализирани в 

областта на такова сътрудничество в интерес на обществата и страните 

обезпокоен. 

 

- Гражданско-военно взаимодействие и гражданско-военно 

сътрудничество - две основни характеристики на сигурността 

 Тази статия разглежда ангажиментите към операциите на НАТО, като 

постоянно подчертава взаимозависимостта и взаимодействието между 

военните и невоенните сътрудници за решаване на кризата и подобряване на 

условията за сигурност. Често невоенните приноси могат най-добре да се 

справят с основните причини за конфликт и да помогнат да се предотврати 
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повторната нестабилност. Като се има предвид тази взаимозависими 

оперативна среда, комуникацията и взаимодействието между военните и 

невоенните участници са важни за постигане на по-широк и цялостен 

подход, в тясно сътрудничество със заинтересованите, ако е необходимо, 

влияещи взаимодействащи невоенни участници. 

II. Противодействие на съвременния тероризъм 

- Тероризмът - глобален проблем на настоящето 

Докладът засяга реалностите в света, пред които предстои да се 

изправим и да предприемем решения, които трябва да бъдат взети и най-

вече изпълнени, за да посрещнем евентуалните последици от тероризма. 

Сега е времето за най-актуални и най-важни анализи за сигурността и 

тероризма, както и за активно прилагане на стратегиите за борба с 

тероризма. Противопоставянето в световен план трябва да има цел 

създаване на по-безопасно място, което да даде възможност на гражданите 

да живеят в пространство на свобода, сигурност и правосъдие. 

 

- Преглед и обобщаване на приложението на концепцията за 

човешката сигурност 

Докладът предоставя общ преглед на концепцията за човешката 

сигурност (ЧС) чрез събиране и обобщаване на гледните точки на водещи 

организации относно тази сигурност. Той съдържа частично определени 

недостатъци, свързани с концепцията, предоставя кратък исторически 

преглед по отношение на тази сигурност и посочва на подхода й към 

настоящата ситуация. 

 

- Съвременни предизвикателства и хибридни въздействия 

Статията предоставя кратък преглед на предизвикателствата на 

съвременната реалност, обръща внимание на някои аспекти на хибридното 

въздействие и частично разглежда последиците за засегнатите общества и 

държави. 

 

- Трансгранична миграция и приемащо общество: механизми и 

практики за взаимна адаптация 

Статията разглежда проблемите на трансграничните мигранти и 

приемащото общество. Особено внимание се обръща на проучване на 

миграционната ситуация в Европа. Акцентът е върху спецификата на 

регионалната миграционна политика, ролята на медиите, влиянието на 
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мигрантите върху регионалните пазари на труда, ролята на посредниците в 

адаптирането на мигрантите и динамиката на развитието на „етническите 

пазари“. 

 

София, 30.06.2020 г.                                  подп. д-р  М.Кисьов 


