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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
 

 
СТАНОВИЩЕ 

 

от 
полк. доц. д-р Петко Стефанов Димов 

доцент в Институт за перспективни изследвания за отбрана 

на Военна академия „Г. С. Раковски” 

 
на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. 

“Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1.“Национална 

сигурност“, в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет 

„Национална сигурност и отбрана“, обявен със заповед на министъра на 

отбраната на Република България № ОХ – 180 от 25.02.2020 г. 

 

Единствен кандидат в конкурса е подполковник доктор инж. Милен Ников 

Кисьов. 

 
 

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

Списъкът с научните трудове, публикации и учебни пособия 

представени от кандидата подполковник д-р Милен Ников Кисьов 

съдържа 30 заглавия (без тези предоставени при защита на 

дисертационния труд за получаване на образователна и научна степен 

„доктор”). Посочените заглавия са разпределени както следва: 1 (една) 

монография, 13 (тринадесет) статии, публикувани в списания с научно 

рецензиране, 16 (шестнадесет ) доклада, изнесени на научни 

конференции и две научни публикации в специализирано издание на 
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Военна академия  “Г. С. Раковски“ за класифицирана информация. Две от 

публикациите са на английски език. Цитирания 11 (единадесет) на брой.  

От тях за становището приемам всичките  30 броя от 

предоставения списък на научната продукция на кандидата с общ обем от 

606 страници. Предоставената от кандидатът в конкурса научна 

продукция отговаря напълно на изискванията на оценъчната система на 

показателите за заемане на академична длъжност „доцент“ по дейности и 

показатели в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“. 

Количеството на публикациите оценявам като напълно достатъчно за 

конкурс за научна длъжност “доцент”. 

Справката за изпълнение на минимални национални изисквания 

за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше 

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

„Национална сигурност” за подполковник д-р Милен Ников Кисьов 

показва 450 точки при необходими 400 точки. 

Монографията с номер 37 е на тема: „Изследване на съвременните 

същност, обхват и съдържание на гражданско-военното сътрудничество” 

и представлява цялостен научен труд, в който са изследвани и 

анализирани характеристиките на „гражданско-военно сътрудничество“, 

което подпомага развитието и поддържането на останалите способности 

в сферата на сигурността и отбраната. Акцент в монографията 

представляват изследването и представянето на съвременните същност, 

обхват и съдържание на гражданско-военното сътрудничество. Някои от 

направените предложения биха могли да се приложат в практическата 

дейност за изграждане и поддържане на необходимите национални 

способности за управление при кризи. 

Публикациите в специализирани научни издания 35, 8, 9, 25, 27, 29, 

30, 31, 33, 34, 7, 10, 11, 12, 13, 14 и докладите 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 

23 се очертават изследователските интереси на кандидата, които са 
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насочени към изучаването на актуални теоретични и приложни проблеми в 

областта на гражданско-военното сътрудничество и от областта на висшето 

образование  9.  „Сигурност  и  отбрана”  и  професионални  направления 

9.1. „Национална сигурност”.  

В доклади 7,10,11,12,13,14 от списъкът с научната продукция на 

кандидата се очертава интерес към още едно направление в област 9  

„Сигурност  и  отбрана” и  9.2. „Военно дело“ свързано с проблематиката на 

управление на кризи и конфликти.  

Не са рецензирани трите публикации предоставени при защита на 

дисертационния труд за получаване на образователна и научна степен 

„доктор”. 

В хода на всички изследвания е прилаган съответстващ 

инструментариум на научния анализ и синтез. Предложените публикации 

представят оригинална конструкция от знания, в която проблемите са 

изследвани през призмата на националната и международната сигурност  и 

на гражданско-военното сътрудничество в условия на криза. Стилът на 

кандидата е задълбочен и академичен. 

 
2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

 

В процеса на работата ми като председател на научното жури не е 

получаван неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на 

плагиатство в публикациите на кандидата по конкурса. 

 
3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 
 

От девет години подп.  д-р Кисьов е преподавател в катедра 

„Съвместни операции и планиране“ при факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ и взима дейно 

участие във всички Командно щабни учения на Академията. Преподава 
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по дисциплините „Гражданско-военно сътрудничество“, „Гражданско-

военно взаимодействие“, „Гражданско-военни отношения“, 

„Противодействие на съвременния тероризъм“,  „Операции в отговор на 

кризи с годишен хорариум над 400 учебни часа.  

Главното, което характеризира кандидата в конкурса 

подполковник доктор Милен Кисьов е изключителната му теоретическа 

и богатата му практическа подготовка. Демонстрирана е склонност към 

изследователска дейност. Стреми се да прави всестранни и задълбочени 

изследвания на проблематиката, свързана с гражданско-военните 

отношения, анализ и оценка на средата за сигурност и управление на 

кризи и конфликти. Познава отлично регламентиращите военни 

документи в НАТО и демонстрира  новаторско мислене. Не се притеснява 

да експериментира на практика получени резултати по време на 

теоретичните изследвания. Монографиите, статиите и докладите 

представени за рецензиране се характеризират с висока степен на 

конкретност и в съответствие с изискванията, поставени в обявата на 

конкурса. 

 
4. Основни научни резултати и приноси. 

 

Основните приноси на кандидата са с научен и научно приложен 

характер. Разширени са и допълнени са съществуващи и са генерирани нови 

научни знания, свързани с организацията и управлението на националната 

сигурност. 

Предложените публикации представят оригинална конструкция от 

знания, в която проблемите на националната и международната сигурност, 

средата на сигурност и управлението на кризи и конфликти са изследвани 

през призмата на военното разузнаване. 

Анализът на научната продукция на кандидата позволява научните и 
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научно-приложните приноси да се определят и в двете професионални 

направление на областта на висше образование 9. „Сигурност и отбрана“: 

9.1. „Национална сигурност“; 9.2. „Военно дело”.  

В професионално направление 9.1. „Национална сигурност” (в 

съответствие с конкурса) научно-приложните приноси могат да се 

систематизират в следното: Предложена е нова теоретична конструкция 

относно методите и подходите за оценка на гражданско-военното 

сътрудничество и са разграничени понятията гражданско-военното 

сътрудничество, гражданско-военното координиране и гражданско-военно 

взаимодействие.  Разширени и задълбочени са теоретичните знания за 

спецификата  на военно-политическата обстановка в кризисни райони. 

Доказана е необходимостта от прилагането на системния подход, като 

инструмент за анализ на националната сигурност. Представени са нови 

данни и неизвестни факти за възможните предизвикателства, рискове и 

заплахи за сигурността на Република България.   

Приложен принос са изведените модели и примери  за възможните 

нива на взаимодействие между участници при кризи и гражданско-военно 

сътрудничество от различен характер. 

Публикациите са самостоятелно дело на кандидата и успешно 

защитават претенциите за научни и научно-приложни приноси. 

 
5. Оценка на значимостта на приносите за науката и 

практиката. 
 

 Посочените научни и научно-приложни приноси 

обогатяват и доразвиват  знанията  в  областта  на висшето образование 9.  

„Сигурност и отбрана”, основно в професионално направление 9.2. 

„Национална сигурност”, специализация „СОП”.  Същите предлагат 

прилагането на перспективни методи и приоритети на гражданско-военните 
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отношения с цел да се усъвършенстват и оптимизират практическите 

организационни  дейности, като изграждане и ръководство на 

взаимоотношенията през дейността на военните формирования.  

 
6. Критични бележки за представените трудове. 

 

Нямам критични бележи към представените ми за становище научни 

трудове на кандидата подполковник доктор Милен Кисьов. 

Бих препоръчал на подполковник Милен Кисьов да задълбочи своите 

по-нататъшни изследвания в областта на Стратегическите комуникации и да 

популяризира натрупания огромен практически опит в международни 

научни форуми и списания. 

 
7. Заключение. 

 

Предоставената от кандидата в конкурса подполковник доктор 

Милен Кисьов документация и научна продукция отговарят на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и Правилника за неговото приложение за заемане на академичната 

длъжност доцент. 

 
8. Оценка на кандидатите. 

 
Оценката ми за научните трудове на подполковник Милен Кисьов, 

единствен участник в конкурса за заемане на академична длъжност 

„доцент”  за военнослужещ,  в област на висшето образование 9. 

“Сигурност и отбрана“,  професионално  направление  9.1.“Национална 

сигурност“, в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет 

„Национална сигурност и отбрана“, обявен със заповед на министъра на 

отбраната на Република България № ОХ – 180 от 25.02.2020 г е 

„положителна”. 
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Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса подполковник 

доктор Милен Кисьов да бъде избран в конкурса и предложен да заеме 

академичната длъжност „доцент” в катедра „Съвместни операции и 

планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна 

академия „Г. С. Раковски”. 

 

2.09.2020 г.       Председател на научното жури: 

                                                            

                                                       Полк. доц. д-р      /Петко Димов/ 
 


