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СТАНОВИЩЕ 

от 

полковник доцент доктор инж. Галин Райнов Иванов 

доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“  

при Военна академия “Георги Стойков Раковски” 

Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”  

Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”  

 

България, София, п.к. 1504, 

Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, 

Тел.: +395 02 92 26670, Факс: +359 02 92 26544, 

E-mail: iwanow_off@abv.bg 

 

 

на научните трудове, представени на конкурса за заемане на академична длъжност 

„доцент” от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 

9.1. Национална сигурност, научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността”, 

за преподаване на учебните дисциплини „Гражданско-военно сътрудничество“, „Гражданско-

военно взаимодействие“, „Гражданско-военни отношения“, “Противодействие на съвременния 

тероризъм“ и „Операции в отговор на кризи“, обявена със заповеди на Министъра на отбраната 

№ ОХ 180 /25.02.2020 г., доп. № ОХ 304 /06.04.2020 г. и обнародвана в Държавен вестник брой 

23/14.03.2020 г. 

на кандидата: подполковник д-р инж. Милен Ников Кисьов, главен асистент в катедра 

„Съвместни операции и планиране“ към факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна 

академия ,,Г. С. Раковски”. 

 

 

Основание за изготвяне на становището: 

Заповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03-137/28.07.2020 г. 

София, 2020 г.  

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

mailto:iwanow_off@abv.bg
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1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Единственият кандидат в конкурса подполковник д-р инж. Милен Ников 

Кисьов е предложил за рецензиране (по Списък на научната продукция, в 

съответствие с представената по т. 2.10 на заповед на Началника на Военна 

академия „Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03 - 137/28.07.2020 г.) 30 (тридесет) труда 

с общ обем от 606 страници, от които 1 (един) хабилитационен труд – 

публикувана монография в съответната научна област, 13 (тринадесет) статии, 

16 (шестнадесет) доклади, публикувани в научни списания и сборници, от които 2 

(две) статии и 1 (един) доклад в съавторство. Една статия от тях е на английски 

език. Цитирания 11 (единадесет) на брой. 

От тях за становище се приемат 30 броя от предоставения списък на 

научната продукция на кандидата с номера [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 , 34, 35 и 37], от които 

номера [8, 9 и 11] в съавторство, с общ обем от 606 страници. 

Трудовете, приети за становище, могат да бъдат характеризирани по следния 

начин: 

Монографията [37] на тема: „Изследване на съвременните същност, обхват и 

съдържание на гражданско-военното сътрудничество” е 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. 

Получените резултати в настоящия труд могат да подпомогнат обучението в 

образователните организации и институциите в сферата на сигурността и 

отбраната. 

Статия [35] на английски език на тема: „Civil-military interaction and civil-military 

cooperation – two essential features of security“ са изследвани ангажиментите към 

операциите на НАТО, подчертавайки последователно взаимозависимостта и 

взаимодействието между военни и невоенни участници в разрешаването на кризата 

и подобряването на условията за сигурност. 

Статия [8] на тема: „Аспекти на гражданско-военното сътрудничество“. 

Акцента на статията е в съвременни аспекти и дейности на гражданско-военното 

сътрудничество, съчетани и описани в направление на оперативното изкуство. 
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Статия [9] на тема: „Гражданско-военното сътрудничество в динамична 

стратегическа среда на сигурност“. Статията се фокусира върху съвременните 

аспекти, фактори, тенденции и ефективна комуникация за гражданско-военното 

сътрудничество. 

Статия [25] на тема: „Особености на гражданско-военното сътрудничество при 

бедствия и кризи“. Статията засяга изследването и анализа на тези аспекти на 

гражданското военно сътрудничество в едно от най-големите кризисни условия на 

околната среда. 

Статия [26] на тема: “Особености на гражданско-военното сътрудничество при 

социални и етнически конфликти“. В статията е извършен обстоен анализ на 

същността на социалните и етническите конфликти през призматана особеностите 

на дейностите за ГВС в такива условия. 

Статия [27] на тема: „Възможности за развитие на способностите по 

гражданско-военното сътрудничество при бедствия, кризи, социални и етнически 

конфликти“. В статията е даден отговор на новите предизвикателства, големия 

обем задачи и цикличните периоди на подобни извънредни ситуации, отчитайки 

спецификите и отговорностите в определена част от ситуациите. 

Статия [29] на тема: „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 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. 

Статия [30] на тема: „Използване на принципите и техниките на доброто 

управление при планиране и изпълнение на дейности по гражданско-военното 

сътрудничество“. Статията анализира и представя новия прочит на 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. 

Статия [31] на тема: „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. 
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Статия [33] на тема: „Концептуализиране на гражданско-военното 

сътрудничество в хибридна среда”. Статията представя накратко 

предизвикателството за концептуализиране на гражданско-военното 

сътрудничество 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. 

Статия [34] на тема: „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 

мигрантите върху регионалните пазари на труда, ролята на посредниците в 

адаптирането на мигрантите и динамиката на развитието на „етническите пазари“. 

Доклад [7] на тема: „Приносът на гражданско-военните отношения и 

гражданско-военното сътрудничество за постигане на успех в съвременните 

операции”. Авторът издига тезата, 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. 

Доклад [10] на тема: “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 назасегнати от комплексни извънредни ситуации 

страни. 

Доклад [11] на тема: „Разработване на проекти и оценки по гражданско-военно 

сътрудничество при извънредни ситуации“. В доклада се анализират 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 проектитe и оценките по гражданско-

военно сътрудничество. 

Доклад [12] на тема: „Комплексни извънредни ситуации“. В доклада е анализирано 

значението на комплексните извънредни ситуации, които са най-често срещаните, 

генерирани от човека и от бедствия в последните две десетилетия.  

Доклад [13] на тема: „Гражданско-военно взаимодействие в операции в отговор 

на кризи“. В доклада се подчертава, че военните и хуманитарните участници в 
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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. 

Доклад [14] на тема: “Гражданско-военно сътрудничество в операциите в 

отговор на кризи“. В доклада се прави опит за анализ на контекстът и профилът на 

гражданско-военното сътрудничество, в зависимост от естеството на кризата или 

операцията. 

В доклади с номера [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23]: Авторът извършва цялостен 

анализ на функциите и приноса на гражданско-военно взаимодействие и 

гражданско-военното сътрудничество към цялостния подход на НАТО. Изведени 

са сферите на действие, взаимовръзки и взаимозависимости на ГВО  

Доклад [24] на тема: „Тероризмът - глобален проблем на настоящето“. В доклада 

се анализират различни идеи в контекста на реалностите в света, пред които 

предстои да се изправят държавите и да се вземат адекватни решения, за да 

посрещнат евентуалните последици от тероризма. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Към днешна дата не ми е известно да са постъпили сигнали относно 

публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен или неанонимен характер. 

Нямам данни представените научни трудове или части от тях да са 

плагиатствани. 

Нямам съвместни публикации с кандидата. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

През 1994 г. подполковник доктор инж. Милен Ников Кисьов завършва 

висшето си образование във ВВОВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 

специалност „Транспортно строителство“, квалификация „Офицер от инженерни 

войски-военен инженер по пътища и мостове“. През 2010 г. завършва магистратура 

във Военна академия „Г. С. Раковски“ в професионална направление „Военно 

дело“ с придобита специалност „ОУ на оперативните и тактическите 

формирования от СВ“. Има различни специализации в страната и чужбина в 

сферата на националната сигурност. 

От 1994 г. до 2011 г. подполковник доктор инж. Милен Ников Кисьов е 

заемал различни изпълнителски и командни длъжности в Сухопътни войски. 

Преподавателската и научноизследователската кариера на подполковник 

доктор инж. Милен Ников Кисьов започва като докторант редовна форма на 

обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ през 2011 г. През 2014 г. след 
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спечелен конкурс е назначен на длъжност главен асистент в катедра „Оперативно 

изкуство“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.  

От 2011 г. до 2013 г. е зачислен в докторантура на редовна форма на 

обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“. Своята образователна и научна 

степен „доктор“ защитава през 2013 г. на тема „Многонационални операции в 

съвременни условия“. 

В момента подполковник доктор инж. Милен Ников Кисьов заема 

академична длъжност „главен асистент“ в катедра „Съвместни операции и 

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

академия „Г. С. Раковски“. 

Ежегодно ръководи по 3-4 дипломанта, завършващи обучението си във 

Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Автор и в съавторство е на повече от 10 (десет) учебни програми в 

професионално направление „Военно дело“ и „Национална сигурност“.  

През последните 5 години средната му аудиторна заетост е над 400 часа на 

годишна база и провежда занятия като основен лектор по дисциплините: 

 „Гражданско-военно сътрудничество“. 

 „Гражданско-военно взаимодействие“. 

 „Гражданско-военни отношения“. 

 „Противодействие на съвременния тероризъм“. 

 „Операции в отговор на кризи“. 

4. Основни научни резултати и приноси 

Основните научни резултати и приноси на подполковник доктор инж. 

Милен Ников Кисьов могат да се определят като научни, научно-приложни и 

приложни. 

Като научни приноси могат да се определят:  

 Дефинирани са ролята на ГВС, факторите ипроблемите в средата, 

влияещи на ГВС и са потвърдени на теория дейностите по ГВС в 

екстремни, извънредни, кризисни или критични ситуации за 

изграждане на цялостна гражданско-военната стратегия в съвременната 

среда на сигурност [8, 9, 11, 12 и 37]. 

 Определени са стандартите и принципите на гражданско-военното 

взаимодействие и въздействието [9, 13, 15, 32, 35 и 37]. 

 Изведена е връзката между геополитическата значимост на средата на 

сигурност, динамичното развитие на гражданско-военните отношения 
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и част от основните проблемни концепти в отношенията „държава -

общество“ [16, 19, 31 и 37]. 

 След задълбочен анализ е определен характерът, политическия подход, 

основните принципи и тенденции в развитието на „новия вид“ 

тероризъм [24 и 33]. 

 Формулирана е тезата и подкрепена с доказателства, 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]. 

Като научно-приложни приноси могат да се определят:  

 В резултат от проведено изследване са доказани нуждата от 

интегриране на сътрудничеството между гражданските и военните 

елементи, както и тенденцията, според която гражданско-военно 

сътрудничество може (и вече трябва) да бъде използвано 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 и 37]. 

 След проведено изследване за първи път в специализираната 

литература у нас са представени аргументи за приложението на 

гражданско-военното сътрудничество, гражданско-военното 

координиране и гражданско-военно взаимодействие 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 и 37]. 

 Обоснована е нуждата от цялостната технология, чрез позициониране 

на приоритетите на съществуващите и нови теми (върховенство на 

закона, устойчивост и човешко развитие), в общността на интереси по 

ГВС и ГВВ са посочени общите съвместни действия и препоръки, 

които са водещи при подготовката, обучението и адаптирането на 

специалистите и експертите в тези две области [8, 29, 35 и 37]. 

 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 и 37]. 
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 Развит е частен проблем в направление отделянето на кардиналното 

внимание върху трихотомията гражданско-военните отношения, 

гражданско-военното взаимодействие и гражданско-военно 

сътрудничество, обхващаща политическата воля за справяне с 

днешните предизвикателства пред сигурността, военното мислене, 

необходимо за формулиране на ефективен отговор и практическото 

прилагане на такъв отговор за всеобхватния подход [33 и 37]. 

Като приложни приноси могат да се определят:  

 Синтезирани са в подходяща форма знания в областта, които са 

обвързани с примери за възможните нива на взаимодействие между 

участници при кризи от различен характер [15 и 37]. 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Приемам постигнатите приноси като лично дело и постижение на 

подполковник доктор инж. Милен Ников Кисьов и оценявам, че те са резултат от 

проведените от него изследвания. 

Посочените по-горе приноси са отразени в рецензираните публикации на 

подполковник доктор инж. Милен Ников Кисьов и се прилагат в учебния процес 

на Военна академия „Г. С. Раковски”. Същите спомагат за развитие на теорията и 

практиката в професионално направление 9.1. „Национална сигурност”. 

6. Критични бележки за представените трудове 

В представените за рецензиране публикации съществуват технически и 

редакционни грешки, неточности и повторения при оформянето им от автора, 

които не намаляват научната им стойност. Посочените недостатъци не се отразяват 

върху значимостта на приносите в представените научни трудове. Рецензираните 

публикации са самостоятелни научни трудове по актуални проблеми и с 

постигнатите научни и научно-приложни приноси доказва способността на 

подполковник доктор инж. Милен Ников Кисьов самостоятелно да разработва 

въпроси, важни за системата за национална сигурност на страната. 

Основната ми препоръка към кандидата е да развие представянето на своите 

научни разработки чрез повече международни форуми и издания. 

7. Заключение 

Оценявам положително постигнатите резултати и дейността на 

единственият кандидат подполковник доктор инж. Милен Ников Кисьов в 

конкурса за академична длъжност „доцент“ в катедра „Съвместни операции и 

планиране“ при Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия 
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„Г. С. Раковски“, същият отговаря на изискванията на чл. 2б от Закона за развитие 

на академичния състав в Република България, минималните изисквани точки по 

групи показатели за различните научни степени и академични длъжности в Област 

9. Сигурност и отбрана, Професионално направление 9.1. Национална сигурност от 

Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република 

България и давам своята положителна оценка. 
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