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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
 
 

 
СТАНОВИЩЕ 

 
от професор, д.н., инж., полк.(о.з)  Стойко Димитров Стойков 

Институт „Научноизследователска и иновационна дейност”   при НВУ 
„В.Левски” гр. В. Търново 

№ 33078 в Регистър за научната дейност в Република България 
Регистър за академични длъжности и дисертации в НАЦИД- 

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/13856 
 

Област на висшето образование: - 3. „Социални, стопански и правни 
науки”;Професионално направление: - 3.7. „Администрация и управление” 

Научна специалност - 05.02.24.- “Организация и управление извън сферата 
на материалното производство (сигурност  и отбрана). 
Област на висшето образование: - 9. „Сигурност и отбрана”; 

Професионално направление: - 9.1. „Национална сигурност”; Професионално 
направление: - 9.2. „Военно дело” 

Научна специалност: - 05.02.24. „Организация и управление извън сферата 
на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”;- 

05.12.01.  „Организация и управление на Въоръжените сили”;- 05.12.02.  
"Военнополитически проблеми на сигурността";- 05.12.03. "Военно-приложни 

аспекти на гражданската защита" 
гр. Велико  Търново-п.к.5000, ж.к. „Зона -Б“, ул. „Йордан Кулелиев“ № 4, 

вх. А,  GSM - 0889 31 73 95,  E-mail: stojkods@abv.bg 
 

 
 

на научните трудове на подполковник д-р Милен Ников Кисьов, 
главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет 
„Национална сигурност и отбрана“  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“, по учебни дисциплини: „Гражданско-военно 
сътрудничество“, „Гражданско-военно взаимодействие“, „Гражданско-военни 

отношения“, „Противодействие на съвременния тероризъм“ и „Операции в 
отговор на кризи“ в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет 

„Национална сигурност и отбрана“ 
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 Конкурсът е обявен със Заповед № ОХ – 180 от 25.02.2020 г. на Министъра 
на отбраната и обнародван в Държавен вестник – брой 23 от 14.03.2020 г.  
 Съставът на Научното жури е отдаден в Заповед № СИ29-РД03-137 от 
28.07.2020 г. на Началника на ВА „Г. С. Раковски”.  

Документи за участие в конкурса в предвидения от закона срок и променен 
с МЗ № ОХ – 304 от 06.04.2020 г. е представил само един участник – подп. д-р 
Милен Ников Кисьов, главен асистент в катедра „Съвместни операции и 
планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. 
 С решение на Комисията за проверка на документите и допускане до 
конкурс на кандидата (протокол №4/15.07.2020 г.), подп. д-р Милен Ников Кисьов 
е допуснат до участие в конкурса. 

 
1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 
Кандидатът притежава практически опит и компетентност в областта на 

организацията и управлението на военни формирования в оперативните и 
тактическите звена, свързан със заеманите длъжности като офицер от 1994 г. 
През 2013г. защитава дисертационен труд и придобива ОНС „Доктор“ след 
обучение в редовна форма на докторантура във ВА „Г. С. Раковски“. 
 Научно-изследователската дейност на кандидата е свързана с изследването 
на проблеми на съвременните същност, обхват и съдържание на гражданско-
военното сътрудничество. Заявен е подчертан интерес към проблемите на 
военното образование. 
 Като доказателство за активната си научно-приложна дейност, кандидатът 
е представил 36 публикации. От тях 30 са самостоятелни и 6 в съавторство. У нас 
са публикувани - 35, а 1 е публикувана в чужбина. По своя характер 
публикациите са: монографичен труд, дисертационен труд и учебници -3; научни 
статии - 13; доклади от научни конференции -20. За рецензиране са представени 
29 публикации. 
 Резултатите от научно-изследователската и приложна дейност са 
апробирани надлежно на научни конференции и в периодични научни издания в 
България и в чужбина. Една от представените публикации е публикувана в 
индексирано издание в световноизвестните наукометрични бази данни Scopus и 
Web of Science. 
 Предоставената от кандидата в конкурса подп. д-р Милен Кисьов научна 
продукция отговаря напълно на изискванията на оценъчна система на 
показателите за заемане на академична длъжност „доцент“ по дейности и 
показатели с 470 точки при изискуеми 400, както следва: - група А-50 точки; 
група Б- 100; група В- 100; група Г- 265; група Д- 55 и група Е- 21 точки. 
 Трудовете са предназначени за обучение на слушатели, студенти, 
специализанти и докторанти. Стилът на кандидатът в конкурса е академичен, 
задълбочен, разбираем и достъпен. 
 Количеството на представените за рецензиране публикации е 
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представително и оценявам като достатъчно за участие в конкурс за академична 
длъжност „доцент” във ВА „Г. С. Раковски“. 

 
2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

В предоставените материали за участие в конкурса до този момент не са 
постъпили и на мен не са ми станали известни претенции за недобросъвестно 
използване на чужди научни резултати и публикации от кандидатът в конкурса. 

 
3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 
Кандидатът е бил научен ръководител на 4 дипломанта, както следва: 
- Димитър Илиев Димитров, факултетен номер: 161608з, специалност 

„Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“, тема: „Глобалният 
тероризъм след 11 септември“, оценка 5,50; 

- Милен Раданов, специалност „Организация и управление на 
формированията на оперативно ниво“, тема: „Гражданско-военното 
сътрудничество в интерес на отбранителната операция”, оценка 5,00; 

- Красимира Милчева Попова, факултетен номер: С 211718з, 
специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“, на 
тема: „Анализ на особеностите на тероризма след атентатите на 11 септември 
2001“, оценка 5,50; 

- Александър Василев Василев, факултетен номер № 121837з, 
специалност „Национална сигурност и отбрана“, на тема „Приносът на 
Гражданско-военното сътрудничество към националната сигурност в мирно 
време”, оценка 5,50. 

Същите са защитили успешно дипломната си работа в периода от 2018 г. до 
2020 г. 

Преподавателската му дейност от 2014 г. до сега се заключава във водене 
на възложени лекции, практически занятия и участие в щабни тренировки по 
учебни дисциплини в катедра „Оперативно изкуство/Съвместни операции и 
планиране“ на Военна академия „Г. С. Раковски” съгласно действащите учебни 
планове по учебните дисциплини „Гражданско-военно сътрудничество“; 
„Гражданско-военно взаимодействие“; Гражданско-военни отношения“; 
„Противодействие на съвременния тероризъм“ и „Операции в отговор на кризи“. 
 За последните четири учебни години същият има обща натовареност 
(реална учебна заетост), както следва: 

- 2016/2017 г. – 636,0 ч. (305, 5 + 330,5); 
- 2017/2018 г. – 333,5 ч.(104+ 229,5); 
- 2018/2019 г. – 333,5 ч. (136,5 + 197); 
- 2019/2020 г. – 330,0 ч. (162 + 168). 
Общо 1633,0 часа. 
Има участие в разработен и издаден учебник със заглавие „Оперативно 

изкуство в съвременни условия“ през 2013 г. с ISBN 978-954-9348-45-3. 
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4. Основни научни резултати и приноси. 
 Основните приноси на кандидата са с научен и научно приложен характер 
и могат да се обобщят в няколко основни тематични области: 
 
 - Гражданско-военно сътрудничество (ГВС), гражданско-военно 
взаимодействие (ГВВ) и гражданско-военни отношения (ГВО): 

Научни приноси: 
= ГВС – 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 – трудове-8, 9, 
11, 12, 37; 

= ГВВ - Определени са стандартите и принципите на гражданско-военното 
взаимодействие и въздействието, което те осигуряват за постигането на целите на 
взаимодействие между различните области и функции, отнасящи се до 
съвестността – трудове-9, 13, 15, 32, 35, 37; 

= ГВО – Изведена е връзката между геополитическата значимост на 
средата на сигурност, динамичното развитие на гражданско-военните отношения 
и част от основните проблемни концепти в отношенията „държава - общество“ – 
трудове -16, 19, 31, 37. 

Научно-приложни приноси: 
= ГВС - 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 - трудове-20, 21, 30, 37; 

= ГВВ - 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 - трудове-8, 9, 11, 37; 

= ГВС и ГВВ - 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 – трудове-8, 29, 35, 37; 

= ГВО - Посочени са и са обвързани с примери възможните нива на 
взаимодействие между участници при кризи от различен характер – трудове-15, 
37. 
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 - Противодействие на съвременния тероризъм: 

Научни приноси: 
= Определени са характерът, политическия подход, основните принципи 

и тенденции в развитието на „новия вид“ тероризъм – трудове-24, 33; 
= Определени са характерът, политическия подход, основните принципи 

и тенденции в развитието на „новия вид“ тероризъм – трудове- 24, 33; 
Научно-приложни приноси: 
= Представени са законовите мерки и подзаконовите нормативни актове, 

приети на национално и международно равнище по отношение на борбата с 
международния тероризъм, определят понятието, естеството на терористични 
актове и директните обекти за въздействие от страна на терористите – трудове-
24, 25; 

= 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 – трудове - 32, 37; 

= Развит е частен проблем в направление отделянето на кардиналното 
внимание върху трихотомията гражданско-военните отношения (ГВО), 
гражданско-военното взаимодействие (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 такъв отговор за всеобхватния подход – трудове - 33,37. 

 
5. Оценка на значимостта на приносите за науката и 

практиката.  
 Продължена е работата на подп. д-р Милен Кисьов по темата на неговата 
докторска дисертация „Многонационални операции в съвременни условия” и 
тази тема фигурира като централна или като аспект в част от публикациите 
последвали защитата на дисертацията през 2013 г. Този факт сам по себе си 
красноречиво свидетелства за устойчивостта на научните интереси на кандидата 
за академичната длъжност „доцент”- подп. д-р Милен Кисьов в научната област 
на конкурса, намерили отражение в неговите научни разработки. 

Научно-изследователската дейност на кандидата има известно влияние сред 
научните среди у нас. Приносите на кандидата притежават измерима значимост в 
професионално направление 9.1. „Национална сигурност”. Трудове на кандидата 
са цитирани в издания с научно рецензиране (11 цитирания), за което са 
представени съответните доказателства. 

Същият взема активно участие при разработването и осъвременяването на 
доктринални и тактически публикации и е привличан като експерт в работни 
групи в областта на Гражданско-военно сътрудничество (ГВС), гражданско-
военно взаимодействие (ГВВ) и гражданско-военни отношения (ГВО). 
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 Няма данни за отразяване на влиянието на дейността на кандидата в 
чужбина. 

 
6. Критични бележки за представените трудове. 

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

- списъкът на използваната литература в част от публикациите не е 
оформен съгласно изискванията на Стандарт за библиографско цитиране –
БДС/ISO 690:2011; 

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

- основна част от публикуваните научни трудове за съжаление касаят една 
строго специфична аудитория – военно образователната ни система, което 
стеснява възможностите на кандидата в конкурса за активно участие в научния 
обмен, презентиране и защита на новаторски научни идеи пред научната общност 
в сферата на сигурността. 

Посочените пропуски носят технически характер и не намаляват стойността 
на резултатите, постигнати от подп. д-р Милен Кисьов, доказващи неговата 
способност успешно да разработва самостоятелно и в екип въпроси важни за 
теорията и практиката на гражданско-военното сътрудничество.  

 
7. Заключение. 

Предоставената от кандидата в конкурса главен асистент, подп. д-р Милен 
Ников Кисьов документация и научна продукция отговарят на изискванията на чл. 
24.(1) от ЗРАСРБ и чл.53 от Правилника за неговото прилагане. 

Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост, 
съдържащите се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, намирам за 
основателно да предложа кандидатът подп. д-р Милен Ников Кисьов да заеме 
академичната длъжност „доцент” в катедра „Съвместни операции и планиране“ на 
факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С.Раковски“ 
професионалното направление 9.1.“Национална сигурност“.  

 
28.08.2020 г.      Член на научното жури: 
гр. Велико Търново      проф. д.н.  инж. полк. (о.з.)          (Стойко Стойков) 
 

 


