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1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за оценка 

В обявения конкурс за доцент се е явил един кандидат –  подполковник 

д-р Милен Ников Кисьов. Кандидатът е представил списък с 36 

публикации, като за рецензиране са предложени само тези, с които не е 

участвал в други конкурси за заемане на академични длъжности и не са 

използвани при присъждане на ОНС доктор, при което общият брой на 

публикациите за рецензиране е 30, с обем 606 страници, от които една 

монография – 307 стр., един учебник с авторско участие – 47 стр., който не 

е представен за рецензиране, доклади на НК – 16, статии на НК  - 13, от 

които една в чужбина.  Те не са използвани в процедурата за защита на ОНС 

доктор. Всички представени трудове са приети за анализ, оценка и 

изработка на настоящата рецензия. Дисертационният труд на кандидата, 

авторефератът и публикациите към него са взети предвид, но не са 

рецензирани по същество, така както това е регламентирано в ЗРАСРБ и 

ППЗРАСРБ.  

Оценката на достъпността на представените научни трудове показва, че 

те са достатъчно добре представени на специалистите работещите в 

областта на международната и регионалната сигурност, и че са осигурени 

всички условия за запознаване с тяхното съдържание и даване на критична 

оценка. Тези трудове са цитирани в множество работи на редица автори  

учени, докторанти, дипломанти и студенти в Република България.  

Тематиката на представените от кандидатката публикации е в областта 

на проблемите на сигурността в международен и национален мащаб, както 

и теорията за сигурност на организацията. В представената научна 

продукция са описани резултатите от проведените от автора изследвания и 

получените от него научни и приложни резултати. Чрез анализ на 

различните аспекти в сферата на гражданско-военните отношения, в 

съвременната среда за сигурност, са разкрити функциите, целите, мисиите, 
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операциите, задачите, организационните структури, като са направени 

анализи, изводи и препоръки с цел повишаване на ефективността в 

дейностите на гражданското и военното ръководство в различни критични 

ситуации. Формулирани са основни насоки за работа в това направление за  

в бъдеще. 

Публикациите на кандидата допълват знанието за същността и 

съдържанието на аспектите на гражданско-военните отношения. 

Представените от кандидата трудове  удовлетворяват напълно изискванията 

за академични публикации.  

2. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Подполковник д-р Милен Ников Кисьов през 1994 г. завършва висше 

образование – ОКС магистър, специалност „Инженерни войски – пътно 

строителство и мостове“, ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново. В 

периода 2008-2010 г. завършва висше образование – ОКС магистър по 

военно дело във Военна академия „Г. С. Раковски”, гр. София. От 2011 г. до 

2013 г. е докторант в редовна форма на обучение за придобиване на 

образователна и научна степен доктор в професионално направление 9.1. 

Национална сигурност, докторска програма Военнополитически проблеми 

на сигурността във Военна академия Г. С. Раковски, гр. София. 

Документи за участие в обявения конкурс, които  е подал 

подполковник д-р Милен Ников Кисьов отговарят напълно на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и на Правилника за неговото прилагане за заемане на академичната 

длъжност доцент.  

В представените трудове авторът е разработил важни и актуални 

теоретични и приложни проблеми на стратегическото ниво на управление 
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на държавата и Въоръжените сили, а именно съвременната същност, обхват 

и съдържание на гражданско-военното сътрудничество като важен 

елемент от политико-военното сътрудничество за решаване на възникнали 

проблеми при използване на военния инструмент в качеството му на 

средство в управленския арсенал както на политическото така и на 

стратегическото военно ръководство. 

В монографичния си труд Изследване на съвременните същност, 

обхват и съдържание на гражданско-военното сътрудничество авторът 

удачно и аргументирано е представил нов подход към изграждане на 

необходими съвременни способности в гражданско-военното 

сътрудничество, които представя като специфична функция на държавата, 

с цел развитие и поддържане на по-ефективни способности в сферата на 

сигурността и отбраната, както на  държавата така  на коалициите. В 

съответствие с този подход, авторът поставя фокуса на изследването си 

върху съвременната същност, обхват и съдържание на гражданско-военно 

сътрудничество. Разглежда същото като важна специфична функция на 

държавата, съсредоточавайки се върху намиране на необходими 

способности и капацитет за адекватен невоенен и неконвенционален 

отговор на кризисни ситуации от различен характер. Търси и намира 

подходящи подходи и предлага обосновани решения на съвременния етап. 

Освен това авторът целесъобразно насочва вниманието си към 

необходимите способности в бъдеще, в средносрочен и дългосрочен план.  

Тези и останалите проблеми кандидатът разработва по оригинален 

начин, с характерен за него стил и лексика което е доказателство, че това са 

негови лични постижения. Представените за становище трудове съдържат 

експертно знание, предлагат решения на важни конкретни проблеми за 

повишаване на ефективността на гражданско-военно сътрудничество в 



5 
 

двете важни рекурсивни системи – политическата и военната от сложната 

социална система – държавата.  

В трудовете на кандидата са изследвани задълбочено гражданско-

военните отношения (ГВО), гражданско-военното взаимодействие (ГВВ), 

гражданско-военното сътрудничество (ГВС) и гражданско-военното 

координиране (ГВК), в контекста на политическата воля за справяне със 

съвременните предизвикателства пред сигурността, военното и 

гражданското мислене, респективно организационно-културните им 

модели, които са решаващ и необходим фактор за формулиране и постигане 

на успешно излизане от кризи.   

Предложените за рецензия трудове са характерни с логическа 

последователност, научна обосновка, аргументираност и отговарят напълно 

на изискванията и стандартите за академични публикации. Имат 

необходимата научна и приложна стойност. 

Трудовете на кандидата са в обхвата на Професионално направление 9.1 

Национална сигурност, напълно съответстват на профила на Катедра 

Съвместни операции и планиране  във Факултет Национална сигурност и 

отбрана на ВА Г. С. Раковски. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата  

Кандидатът подполковник д-р Милен Ников Кисьов има достатъчен 

педагогически опит в обучението на военнослужещи и цивилни студенти – 

повече от 6 (шест) пълни академични учебни години. Разработил е учебни 

програми и води академично обучение по следните учебни дисциплини: 

Гражданско-военно сътрудничество, Гражданско-военно 

взаимодействие, Гражданско-военни отношения, Противодействие на 

съвременния тероризъм, Операции в отговор на кризи. Освен това има 

практически войскови опит от службата си в Българската армия. 
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4. Основни научни резултати и приноси 

Научните и научно-приложни приноси в трудовете на кандидатката са в 

Област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, Професионалното 

направление 9.1 Национална сигурност. Тези приноси могат обобщено да 

се дефинират като: новост за науката (получаване на нови знания, 

разработване на частни проблеми разкриващи нови връзки между факти и 

модели) и обогатяване на съществуващи знания (приложение на научните 

постижения в практиката и разпространение на известни теоретични 

постановки върху нови области при което са изведени нови описателно-

обяснителни модели). В научната и изследователската си дейност 

кандидатът се съсредоточава върху изследвания в три основни направления: 

Гражданско-военно сътрудничество (ГВС), гражданско-военно 

взаимодействие (ГВВ) и гражданско-военни отношения (ГВО). Приносите 

могат да се обобщят както следва: 

1. Научни приноси. 

  Определена е ролята на ГВС, дефинирани са основните фактори 

и проблеми в съвременната динамична среда за сигурност, които трябва да 

се отчитат при изграждането на цялостна гражданско-военната стратегия в 

екстремни, извънредни, кризисни или критични ситуации. 

 Изведени са стандартите и принципите на гражданско-военното 

взаимодействие (ГВВ) и значението им за постигане на целите на 

взаимодействие между различните дейности и функции в операциите. 

 Дефинирано е значението на  връзката между геополитическата 

средата на сигурност, динамичното развитие на гражданско-военните 

отношения и част от основните проблемни концепти в отношенията 

държава – общество. 
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 Изследвани са характерът, политическият подход, основните 

принципи и тенденции в развитието на съвременния тероризъм. 

Формулирана и е доказана тезата, че потоците на миграцията и тероризма 

могат радикално да променят етносоциалната и дори държавната структура 

на цели страни и региони с трудно прогнозируеми и управляеми 

последствия. 

2. Научно-приложни приноси: 

 Доказано е, че интегрираното сътрудничеството между 

гражданските и военните елементи трябва да бъде използвано като основен 

инструмент и технология за подпомагане на гражданските усилия за 

постигане на добро управление и за подкрепата на задачите на военния 

командир или мисия. 

 Обоснована е нуждата от цялостната технология за избор на 

приоритетите в общността на интереси по ГВС и ГВВ, изведени са общи 

съвместни дейности и са направени практико-приложни препоръки за 

подготовката, обучението и адаптирането на специалистите и експертите в 

тези области. 

 Изведено е значението на комплексното прилагане на 

гражданско-военното сътрудничество (ГВС), гражданско-военното 

координиране (ГВК) и гражданско-военно взаимодействие (ГВВ) в сложна 

и нестабилна обществено-политическа среда с цел създаване на по-

ефективно взаимодействие в операциите.  

5. Оценка на авторското участие в получаването на приносите 

Авторството на кандидата в представените научни трудове се 

определя ясно и е неоспоримо. Представените публикации са написани в 

специфичен авторски стил и лексика на изложението. Проследяването на 

тематичните линии в тях дава точна представа за научните интереси на 
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кандидата, което позволява ясно и точно да се определи неговия личен 

принос, като не оставя място за съмнения или неправилни интерпретации. 

6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Значимостта на получените от кандидата приноси се определя от техния 

научен и приложен характер. Проведените изследвания и получените 

резултати подпомагат намирането и прилагането на нови по-ефективни 

подходи за управление гражданско-военното сътрудничество за по-

ефективно постигане на поставените цели.  

Научните и приложни приноси на подполковник д-р Милен Ников Кисьов 

са актуални, необходими, своевременни и полезни както в научен така и в 

образователен аспект за нуждите на ВА Г. С. Раковски и висшите училища 

в Република България, обучаващи в сферата на ПН 9.1 Национална 

сигурност и на всички които се интересуват от проблематиката. Освен това 

приносите на автора са полезни и за практиците в тази област на човешката 

дейност. 

 7. Критични бележки за представените трудове 

Към представената за рецензиране научна продукция могат да бъдат 

отправени някои критични бележки, които имат рутинен и технически 

характер но не променят актуалността и значимостта на получените 

резултати и приноси. Тези бележки са обсъдени в работен порядък с 

участника в конкурса, който прие и ще ги има предвид в по-нататъшната си 

работа. Това ми дава основание  да не занимавам уважаемото жури с тях.  

8. Лични впечатления и становище на автора на рецензията 

Нямам преки наблюдения в научното и преподавателското развитие 

на кандидата. От представените документи по конкурса е видно, че той има 

добро професионално развитие. Днес той е авторитетен, продуктивен и 

последователен изследовател в работата си, преподавател, експерт и човек. 
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Има добра теоретична, учебно-методическа и професионална подготовка, 

съчетана с трайни научни интереси. Твърдото ми мнение е, че подполковник 

д-р Милен Ников Кисьов има всички необходими качества за заемането на 

академичната длъжност доцент, а именно: 

• Има задълбочени теоретични знания в научната област в която 

работи. Успешно допълва и развива тези знания и едновременно с това 

създава нови направление и средства за получаването им. Автор е на научни 

трудове които са високо оценени от научната общественост. 

• Разкрива и формулира нови направления на научни 

изследвания, разработва основните идеи, концепции и варианти за тяхното 

изпълнение и създава необходимата организация за провеждането им. 

• Организира и води учебно-педагогически дейности на високо 

методическо равнище. 

• Активно организира и участва в научни конференции, 

симпозиуми, сесии и други научни прояви. 

• Реализацията му като експерт е на високо ниво. Внедряването 

на разработените концепции и идеи в практическата педагогическа работа 

доказва актуалността и значимостта на получените научни резултати и 

приноси. Практическите ползи от тях са безспорно доказани чрез 

преподаваните учебни дисциплини. 

9. Заключение 

Разкритата процедура за заемане на академичната длъжност доцент 

съответства на изискванията, описани в Раздел III, Условия и ред за заемане 

на академичната длъжност "доцент", (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г. ) от 

чл. 24 до чл. 28 от ЗРАСРБ. Оценката на професионалното развитие на 

участника в конкурса и на представените научни трудове показват, че той 

отговаря на всички условия, предвидени в ЗРАСРБ и в ППЗРАСРБ. Това ми 
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дава основание да дам ВИСОКА ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА и да 

ГЛАСУВАМ ЗА ИЗБИРАНЕТО на подполковник д-р Милен Ников Кисьов 

за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето 

образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 

9.1.Национална сигурност, по учебни дисциплини: Гражданско-военно 

сътрудничество, Гражданско-военно взаимодействие, Гражданско-

военни отношения, Противодействие на съвременния тероризъм и 

Операции в отговор на кризи, с код на длъжността 1527 9006 кп1, 1427 9006 

кп1, 1327 9006 кп1 или 1227 9006 кп1, за нуждите на Катедра Съвместни 

операции и планиране на факултет Национална сигурност и отбрана във 

Военна академия Г. С. Раковски. 

 

Член на научното жури: ................................ 

проф. д-р Евгени Манев 

06.09.2020 

 

 


