
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

от Доника Величкова Диманова 

доцент в катедра „Управление на системите за сигурност“ 

на Факултет по технически науки към ШУ „Епископ Константин Преславски” 

гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ № 115, корпус 3, каб. 306 

 

 

за 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, докторска 

програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, 

за нуждите на катедра „Съвместни операции и планиране“ на 

факултет „Национална сигурност и отбрана“ към Военна академия „Георги 

С. Раковски“,  

обявен със заповед на Министъра на отбраната на Република България 

№ ОХ-180/25.02.2020 г. и в „Държавен вестник“ бр. 23/14.03.2020 г. 

 

 

 

 

на кандидата: 

подполковник д-р Милен Ников Кисьов,  

главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на 

факултет „Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. 

Раковски“. 

 

 

София * 2020 

 



1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

В обявения конкурс за „доцент“ за нуждите на катедра „Съвместни 

операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ към 

Военна академия „Георги С. Раковски“ е заявил участие само един кандидат 

– подполковник д-р Милен Ников Кисьов, главен асистент в същата 

катедра. 

Представената от подп. д-р Милен Ников Кисьов справка (12), за 

изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на 

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

Сигурност и отбрана, по смисъла на чл. 2б, ал.1 от ЗРАСРБ, с приложени 

доказателства по групи показатели и брой точки, показва общ брой 470 

точки по всички изискуеми показатели. Това превишава минималния брой 

от 400 точки, като сумата от точки в групата от показателите Г превишава 

минималните изисквания. 

Представените за рецензиране трудове (9А, списък на научната 

продукция) на кандидата са в областта и проблематиката по специалността 

на 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“.  

Подп. д-р Милен Ников Кисьов участва с научна продукция от 30 

труда, които се предлагат за рецензиране за участие в конкурса както 

следва: монография - 1 брой, научни статии - 13 броя и научни доклади – 16 

броя. Съгласно приложената справка с цитирания (12) е представен 

доказателствен материал за 11 броя цитирания в нереферирани списания с 

научно рецензиране. 

Кандидата за заемане на академична длъжност „доцент“ е представил 

трудове си на престижни научни форуми и в специализирани научни 

издания, като 26 от публикациите са самостоятелни и само 3 в съавторство 

(2 статии и 1 доклад). Една от статиите на подп. д-р Милен Ников Кисьов е 

публикувана в чужбина и реферирана в ProQuest. Публикациите са 

организирани в две основни тематични направления: гражданско-военно 

сътрудничество и противодействие на съвременния тероризъм.  Стилът на 

кандидата е академичен, задълбочен, разбираем и достъпен. 

Не познавам лично кандидата, но от представената кадрова справка (1) 

и творческата автобиография (2) е видно, че той се обучава и развива в 

областта на военното дело, сигурността и отбраната. Има много добра 

езикова и специализирана подготовка. През 1994 г. кандидата завършва 



ВВОВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново като магистър в специалност 

„Инженерни войски – пътно строителство и мостове“, през 2010 г. Военна 

академия „Г. С. Раковски” гр. София, с квалификация „Магистър по военно 

дело“, а през 2013 г. придобива ОНС „доктор“ в професионално 

направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма 

„Военнополитически проблеми на сигурността” във Военна академия „Г. С. 

Раковски”. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

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 и са приложени 

разделителни протоколи, от които е видни, че приносът на авторите е равен. 

Нямам съвместни публикации с кандидата. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

От приложената творческа автобиография (2) е видно, че подп. д-р 

Милен Ников Кисьов преподава по следните учебни дисциплини: 

„Гражданско-военно сътрудничество“, „Гражданско-военно 

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

съвременния тероризъм“ и „Операции в отговор на кризи“. От 2014 г. е 

главен асистент във факултет „Национална сигурност и отбрана“ и 

притежава над 5 годишен педагогически и голям практически опит.   

4. Основни научни резултати и приноси 

Основните приноси на кандидата за заемане на академична длъжност 

„доцент” са с научен и научно-приложен характер в две основни тематични 

направления: гражданско-военно сътрудничество (ГВС) и противодействие 

на съвременния тероризъм. 

Като по-значими се открояват следните научни приноси: 

- Дефинирани са ролята на ГВС, факторите и проблемите 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; 

- Изведена е връзката между геополитическата значимост на средата 

на сигурност, динамичното развитие на гражданско-военните отношения и 

част от основните проблемни концепции в отношенията „държава-

общество“; 



- Определени са характерът, политическия подход, основните 

принципи и тенденции в развитието на „новия вид“ тероризъм. 

 

Като по-значими се открояват следните научно-приложни приноси: 

- Доказани са 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; 

- Потвърдени са приложението на гражданско-военното 

сътрудничество (ГВС), гражданско-военното координиране (ГВК) и 

гражданско-военно взаимодействие (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; 

- 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. 

 

Научните и научно-приложни приноси отразяват постиженията на 

кандидата и са доказателство за неговите лични научни постижения. 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

В научните си трудове подп. д-р Милен Ников Кисьов е демонстрирал 

своите възможности да формулира и аргументира научните си тези. Считам, 

че трудовете и постигнатите в тях резултати са самостоятелно дело на 

кандидата и защитават претенциите за научни и научно-приложни приноси. 

От предоставените ми за рецензиране 30 материала, 26 от 

публикациите са авторски и само 3 с един съавтор (2 статии и 1 доклад). 

Високата публикационна активност, ерудиция и постигнатите научни 

резултати показват, че кандидатът непрекъснато търси реализация на 

новостите в отделните направления на научните си интереси. 

Представен е доказателствен материал за 11 броя цитирания в 

нереферирани списания с научно рецензиране. Не са ми известни 



публикации и цитирания в издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация.  

6. Критични бележки за представените трудове 

Всички публикации на кандидата за заемане на академична длъжност 

„доцент” са на български език. Представена е само една статия публикувана 

на Международна научна конференция в Букурещ, Румъния през 2015 г. 

Липсват други публикации в чужбина и в издания, които са реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. 

Нямам критични бележки във връзка с научното оформление и 

изложение на представените трудове. 

7. Заключение 

Предоставената от подполковник д-р Милен Ников Кисьов 

документация и научна продукция, в конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент”, ми дават основание да считам, че той напълно отговаря 

на минималните изисквания за придобиване 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”, като са 

изпълнени изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и Правилник за прилагане на закона за развитието на 

академичния състав в Република България. 

8. Оценка на кандидатa 

Предвид гореизложеното, давам своята положителна оценка и 

предлагам на членовете на уважаемото Научно жури да подкрепят избора 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, докторска 

програма „Военнополитически проблеми на сигурността“ в катедра 

„Съвместни операции и планиране“ към Факултет „Национална сигурност и 

отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски”. 

 

 

 

02.09.2020 г.    Член на научното жури: 

гр. Шумен       (доц. д-р Доника Диманова) 


