
   

 
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
 

 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

от проф. д-р Христо Атанасов Христов 

професор от ПН 9.1.„Национална сигурност” в катедра „Управление 

на системите за сигурност“, декан на факултет по „Технически науки“ при 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, ул. 

Университетска №115, тел: 0889 816 612 

 

 член на научно жури на научните трудове, представени по 
конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето 
образование 9.„Сигурност и отбрана“, професионално направление 
9.1.„Национална сигурност”, докторска програма „Военнополитически 
проблеми на сигурността“, за нуждите на катедра „Съвместни операции и 
планиране“ на факултет  „Национална сигурност и отбрана“ към Военна 
академия „Г. С. Раковски“, обявен със заповед на Министъра на 
отбраната на Република България № ОХ-180/25.02.2020г., 
обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 23/14.03.2019 г. 

 
на кандидата:  

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“. 

 
 
 
 
 

 
 

 



   

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

Представените за рецензиране трудове на главен асистент д-р Милен 
Ников Кисьов са в областта и проблематиката по специалността на 
конкурса за „доцент”  в област на висше образование 9. Сигурност и 
отбрана, професионално направление: 9.1 Национална сигурност, научна 
специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“, свързани 
основно с проблематика изследваща ролята и мястото на гражданско-
военно сътрудничество в съвременната среда за сигурност.  

Според „СПРАВКАТА за оригиналните научни приноси“ за 
рецензиране от научното жури са представени 29 публикации, от които 1 
монография, 28 доклада и статии. Публикациите са в специализирани 
научни издания, стилът на кандидата е академичен, задълбочен, разбираем 
и достъпен, придържащ се към академичните стандарти.  

Кандидатът е представил трудове си в различен формат, 
организирани в няколко основни тематични области:  

- генериране на нови знания и умения  за системен обхват на 
проблематиката за изграждане на съвременни способности в сферата на 
сигурността и отбраната от функцията „гражданско-военно 
сътрудничество“; 

- доразвиване на  теорията и практиката относно съвременните 
същност, обхват и съдържание на тази функция, повишаващи реално 
необходимите способности за адекватен невоенен и неконвенционален 
отговор на дадена кризисна ситуация в средносрочен и дългосрочен 
план; 

- създаване на стройна система от теоретични обобщения и 
предложения по проблемите за усъвършенстване на цялостният, 
адекватно приложен подход към разбирането и прилагането на тази 
функция в  съвременна операция в отговор на криза, на база  широк и 
целенасочен анализ и приложение на поуките от практиката; 

- Обогатени са съществуващите знания за ефективно 
противодействие на  съвременния тероризъм.  

Изследванията предлагат авторовото виждане по отношение на 
идентификация на новите предизвикателства, изисквания и новите области 
на приложение на тази функция в операциите на НАТО, наложени от 
промените в средата на сигурност,  определящи   необходимите 
взаимозависимост и взаимодействие между военните и невоенните 
сътрудници за решаване на кризи и подобряване на условията за 
сигурност.  

Представените за рецензиране научни трудове представляват едно 
предизвикателство за научната общественост, работеща в областта на 

 



   

сигурността и отбраната поради авторовата амбиция за генериране на  
ново научно обосновано и практически приложимо знание за 
съвременните същност, обхват и съдържание на ГВС, подпомагащи 
обучението в образователните организации и институциите в сферата 
на сигурността и отбраната, както и практическата дейност за изграждане 
и поддържане на необходимите национални способности за управление 
при кризи. 

Приемам за рецензиране всички представени от кандидата 
материали,  които според мен са в тематиката на конкурса и съдържат 
приносни  моменти в рецензираната област. Количеството на 
публикациите е представително и оценявам като достатъчно за участие в 
конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във  ВА „Г. С. 
Раковски“.   

 
2. Становище относно наличието или липсата на 

плагиатство.  
Представените по конкурса научни трудове са публикувани в 

нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани 
колективни томове, чието успешно издаване предполага спазването 
на приетите етични и законови норми.  

Не ми е известно да има предявени претенции от други автори 
за некоректно използване на литературните източници, или да са 
постъпили сигнали относно публикациите на кандидата за 
плагиатство от анонимен или неанонимен характер.  

Публикациите в съавторство са коректно представени, в 
съответствие с представени разделителни протоколи и се предполага, 
че приносът на авторите е равен. Нямам съвместни публикации с 
кандидата.  

 
3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата 
Главен асистент, д-р Милен Кисьов се отличава като изследовател 

на факторите, причините, ползите и рисковете от изграждане на 
способности базирани на функцията „гражданско-военно 
сътрудничество“, подпомагаща развитието и поддържането на съвременни 
способности в сферата на сигурността и отбраната. 

Непрекъснатото усъвършенстване на теоретическата и 
педагогическата подготовка, позволяват на главен асистент, д-р Милен 
Ников Кисьов, да усвои майсторството на ръководителя на семинарните 
упражнения и на лектора. Той преподава във ВА в обучението на 
специализирани курсове  по следните учебни дисциплини: „Гражданско-
военно сътрудничество“; „Гражданско-военно взаимодействие“; 

 



   

„Гражданско-военни отношения“; „Противодействие на съвременния 
тероризъм“; „Операции в отговор на кризи“, разработва и активно участва 
в разработването на основните курсове от лекции и учебни пособия.  

Разработването на учебни програми, системното използване в 
учебния процес на съвременни интерактивни форми на обучение, 
осъщественото ръководство на упражнения, както и издаването на 
учебник „Оперативно изкуство в съвременни условия” –  част 
първа, го изграждат като много добър преподавател - методист по 
преподаваните от него дисциплини. 

Кандидатът има публикувани доклади и статии на научни форуми с 
международно участие - 8 бр., публикувани статии на национални форуми 
-27 бр., участие в научни форуми в чужбина – 1 бр., както и участия в 
организиране и провеждане на научни семинари и дискусии. 

Д-р Кисьов умело съчетава преподавателската и изследователска 
дейност, консултира  слушатели и дипломанти. Умее да работи в екип и 
споделя знанията и уменията си с колегите и обучаемите. В 
предоставените ми рецензиране материали е видно широкото приложение 
на резултатите от научноизследователската дейност на кандидата, което се 
потвърждава и от представената справка за цитиранията.  

 
4. Основни научни резултати и приноси 

Приемам претенцията за предложените от кандидата приноси 
като същност и приложение, но не приемам тяхната формулировка, 
която не е издържана в научен стил. Основните приноси на кандидата са 
с научен, научно приложен и приложен характер и могат да се обобщят в 
следните направления: научноизследователска дейност и преподавателска 
дейност. 

4 .1.  На учни  приноси – Обогатяване на съществуващи знания за:  
4.1.1. Ролята на ГВС в екстремни, извънредни, кризисни или 

критични ситуации за изграждане на цялостна гражданско-военната 
стратегия в съвременната среда на сигурност – 8, 9, 11, 12, 37. 

4.1.2. Стандартите и принципите на ГВВ и въздействието, което те 
осигуряват  за постигането на целите на взаимодействие между 
различните области и функции – 9, 13, 15, 32, 35, 37; 

4.1.3. Връзката между геополитическата значимост на средата на 
сигурност, динамичното развитие на ГВО и част от основните проблемни 
концепти в отношенията „държава - общество“ – 16, 19, 31, 37. 

4.1.4. Характерът, политическия подход, основните принципи и 
тенденции в развитието на „новия вид“ тероризъм – 24, 33; 

 



   

4.1.5. Формулираната теза, че потоците на миграцията и тероризма 
могат радикално да променят етносоциалната и дори държавната 
структура на цели страни и региони с трудно прогнозируеми и трудно 
управляеми последствия – 34. 

 
4. 2. На учно -приложни приноси:  

4.1.6. Доказана е необходимостта от интегриране на 
сътрудничеството между гражданските и военните елементи, както и 
налагащата се тенденция за използване на ГВС, като основен инструмент 
и технология за подпомагане на гражданските усилия за насърчаване 
доброто управление и за подкрепата на задачите на военния командир или 
мисия - 20, 21, 30, 37;. 

4.1.7. Потвърдени са приложението на ГВС, гражданско-военното 
координиране и ГВВ в сложна гражданска среда и нестабилна 
обществено-политическа среда и връзката между съвместяването на 
технологиите и тенденции в съвременните военни операции, което би 
улеснило вземането на аргументирани решения за създаване на ефективно 
взаимодействие и въздействие в гражданската среда - 8, 9, 11, 37; 

4.1.8. Обоснована е необходимостта от приемане на цялостна 
технология за общите съвместни действия и препоръки на ГВС и ГВВ,   
чрез позициониране на приоритетите на съществуващите в общността на 
интереси, които са водещи при подготовката, обучението и адаптирането 
на специалистите и експертите в тези две области – 8, 29, 35, 37; 

4.1.9. Посочени са и са обвързани с примери възможните нива на 
взаимодействие между участници при кризи от различен характер – 15, 37. 

4.1.10.Представени са законовите мерки и подзаконовите 
нормативни актове, приети на национално и международно равнище по 
отношение на ефективното противодействие на  международния 
тероризъм – 24, 25. 

  4.1.11.Изведен е механизъм за военна реакция, чрез който НАТО 
засилва предното си присъствие, подчертаващ политическата декларация 
за ангажимента на НАТО към основната му задача за колективна отбрана, 
както и важността да се осигурят мерки за гарантиране на членовете на 
Алианса на източната му граница – 32, 37. 

4.1.12.Развита е ролята на трихотомията ГВО, ГВВ и ГВС, 
обхващаща политическата воля за справяне с днешните предизвикателства 
пред сигурността, военното мислене, необходимо за формулиране на 

 



   

ефективен отговор и практическото прилагане на всеобхватния подход– 
33,37. 

 
 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 
Постигнатите резултати в трудовете на гл. ас. д-р Милен Ников 

Кисьов са по-нататъшно изследване и разработване на въпроси и 
проблеми от теорията на сигурността и отбраната на БА, ползващи се с 
успех в учебния процес на ВА „Г. С. Раковски“ при обучението на 
слушатели за нуждите на МО и имат реално приложение в практиката.  

От приетите за рецензиране от мен 28 публикации, кандидатът е 
единствен автор на 16 от тях, първи автор в 6 статии и втори автор 6 
статии, което доказва неговия личен авторски принос и умението му 
за работа в екип.  

Считам, че трудовете са самостоятелно дело на кандидата и успешно 
защитават претенциите му за научни и научно приложни приноси. 

 
6. Критични бележки за представените трудове 

Към представените за рецензиране материали могат да се отправят и 
някои критични бележки: 

- в оформянето на част от трудовете има неточности, повторения и 
редакционни грешки, които не намаляват научната им стойност, но 
влошават възможностите за бързо възприятие; 

- изследванията в някои научни публикации не са завършени, което 
открива възможност за бъдещи научни разработки и по-задълбочено 
теоретично осмисляне на проблемните въпроси. 

Посочените пропуски носят технически и организационен  характер 
и не намаляват стойността на резултатите постигнати от автора, доказващи 
способността му да разработва самостоятелно и в екип въпроси важни за 
изграждане на съвременни способности в сферата на сигурността и 
отбраната. Препоръчвам на д-р Кисъов да продължи своите научни 
търсения и реализира постигнатите научни резултати в преподавателската 
си дейност. 

 
7. Заключение 

Въз основа на горенаписаното и като имам в предвид правно 
определените критерии и показатели за заемане на академичната длъжност 
„доцент”, в съответствие с минималните национални изисквания по чл. 2б 
ЗРАСРБ си позволявам да направя следното заключение: 

представената научна продукция от кандидата в конкурса гл. 
асистент д-р Милен Ников Кисьов съдържа научни и научно-приложни 

 



   

резултати, които представляват оригинален принос в науката и отговарят 
на условията и изискванията на Закона за развитие на академичния състав 
в Република България и Правилника за неговото прилагане.  

 
 

8. Оценка на кандидата 
Преценявайки съвкупно представения монографичен труд и 

останалите публикации, посветени на актуални и практически значими 
теми, в качеството ми на член на научното жури, давам „положителна“ 
оценка на кандидата, гл. асистент д-р Милен Ников Кисьов за заемане на 
академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 9. 
„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална 
сигурност”, научна специалност „Военнополитически проблеми на 
сигурността“ и с лично ми убеждение предлагам на научното жури да 
вземе единодушно решение в тази насока. 

 
Член на журито: .......................... 

(подпис) 
01.09.2020год. 
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