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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
 

 
СТАНОВИЩЕ 

 

от 
полк. доц. д-р Петко Стефанов Димов 

доцент в Институт за перспективни изследвания за отбрана 

на Военна академия „Г. С. Раковски” 

 
на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ за цивилен служител, в област на висше образование 

9.“Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1.“Национална 

сигурност“, в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и 

отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбрана“, обявен със 

заповед № СИ29-РД03-217/04.11.2020 на Началника на 

Военна академия „Г. С. Раковски“ 

 

Единствен кандидат в конкурса е гл. асистент д-р Елислав Георгиев Иванов 

 
 

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

Списъкът с научните трудове, публикации и учебни пособия 

представени от кандидата гл. ас. д-р Елислав Георгиев Иванов съдържа 14 

заглавия. Посочените заглавия са разпределени както следва: 1 (един) 

дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

"доктор", 1(една) публикувана монография в съответната научна област, 1 

(една) публикувана монография, която не е представена, като основен 

хабилитационен труд, 1 (една) книга на базата на защитен дисертационен 

труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" и 10 (десет) 
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статиии доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или в 

специализирани издания за класифицирана информация. От тях за 

становището приемам всичките  заглавия от предоставения списък на 

научната продукция на кандидата.  

Предоставената от кандидатът в конкурса научна продукция отговаря 

напълно на изискванията на оценъчната система на показателите за заемане 

на академична длъжност „доцент“ по дейности и показатели в 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“. Количеството на 

публикациите оценявам, като напълно достатъчно за конкурс за научна 

длъжност “доцент”. 

Справката за изпълнение на минимални национални изисквания за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 

9.„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност” за гл. ас. д-р Елислав Георгиев Иванов показва 445 точки при 

необходими 400 точки, разпределени по групи показатели, както следва:  

- Група показатели А – 50 точки от Дисертационния труд със 

заглавие „Предизвикателства пред военното разузнаване в съвременните 

конфликти и хибридни заплахи“; 

- Група показатели В – 100 точки от публикувана монография в 

съответната научна област със заглавие „Разкриване и превенция на 

хибридните заплахи“; 

- Група показатели Г – 240 точки, постигнати с публикувана 

монография, която не е представена, като основен хабилитационен труд със 

заглавие „Фалшивите новини“ – 100 точки, 1 (една) книга на базата на 

защитен дисертационен труд със заглавие „Предизвикателства пред 

разузнаването в съвременната хибридна среда за сигурност“ – 75 точки и 10 

(десет) статии и доклади, от които без три предоставени при защита на 

дисертационния труд се събират още 65 точки; 
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- Група показатели Д – 55 точки събрани от 11 цитирания и три 

рецензии.  

Монографията с номер 2 е на тема: „Разкриване и превенция на 

хибридните заплахи ”и представлява цялостен научен труд, в който се 

представя мултидисциплинарен подход в разглеждането на проблематика, 

която е обвързана  с геополитиката и познанието за глобална среда за 

сигурност. Предлага се нова интерпретация на военни събития и конфликтни 

райони, които са обвързани със съответната геополитическа проекция, като 

следствие на резултатите от даден военен конфликт. Изследват се 

проявленията на хибридната война в съвременната хибридна среда за 

сигурност на три нива – стратегическо, оперативно и тактическо нива, 

обогатяват се знанията в научната област и понятията за хибридната война. 

Нещо повече, предлага се математически модел за изследване на критериите 

на хибридните заплахи.  

Монография с номер 3 на тема „Фалшивите новини – Разпознаване на 

фалшивите новини и дезинформацията в съвременната хибридна среда за 

сигурност“ е с мое съавторство, но е приложен разделителен протокол по 50 

% на всеки от авторите се признава отделна част по-голяма от 100 страници.  

Под номер 4 в Списъка на научната продукция е представена книга на 

базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен "доктор" със заглавие „Предизвикателства пред разузнаването 

в съвременната хибридна среда за сигурност“, която затвърждава приносите 

на кандидатът в областите на разузнаването, хибридните заплахи в 

професионално направление 9.1.“Национална сигурност“.  

Публикациите в специализирани научни издания под номера 1, 2 и 3, 

не са рецензирани тъй като са предоставени при защитата на дисертационния 

труд за получаване на образователна и научна степен „доктор”. Останалите 

публикации с номера 4,5,6,7,8,9 и10 от списъка с научната продукция са 

представени предимно доклади от научни конференции и една статия в 
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научно списание. Един от докладите „Военнополитически аспекти на 

сигурността в държавите от Черноморския регион“ е в съавторство.   

В тях се очертават научните изследователските интереси на 

кандидата, които са насочени към изучаването на актуални теоретични и 

приложни проблеми в областта на разузнаването и хибридните заплахи в  

областта на висшето образование  9.  „Сигурност  и  отбрана”  и  

професионални  направления9.1.„Национална сигурност”.  

В хода на всички изследвания е прилаган съответстващ 

инструментариум на научния анализ и синтез. Предложените публикации 

представят оригинална конструкция от знания, в която проблемите са 

изследвани през призмата на националната и международната сигурност  в 

условия на хибридните заплахи на съвременната среда за сигурност. Стилът 

на кандидата е задълбочен иакадемичен. 

 
2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

 

В процеса на работата ми като член на научното жури не ми е 

известно да е получаван неанонимен и мотивиран писмен сигнал за 

установяване на плагиатство в публикациите на кандидата по конкурса. 

 
3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 
 

Над четири години кандидат д-р Елислав Иванов е изследовател в 

научна секция  „Стратегически изследвания за сигурността и отбраната“ на 

институт „Перспективни изследвания за отбрана“ на Военна академия „Г. С. 

Раковски“ и взима дейно участие във всички проекти и изследвания на 

Института.  

Главното, което характеризира кандидата в конкурса гл. ас. доктор 

Елислав Иванов е изключителната му теоретическа подготовка  и богат 

практически и житейски опит в сферата на Националната сигурност.  
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Демонстрирана е склонност към изследователска дейност. Стреми се да 

прави всестранни и задълбочени изследвания на проблематиката, свързана с 

хибридните заплахи, анализ и оценка на средата за сигурност и управление 

на разузнавателните органи. Познава отлично регламентиращите военни 

документи в НАТО и демонстрира  новаторско мислене. Не се притеснява да 

експериментира на практика получени резултати по време на теоретичните 

изследвания. Монографиите, книгите, статиите и докладите представени за 

рецензиране се характеризират с висока степен на конкретност и в 

съответствие с изискванията, поставени в обявата на конкурса. 

 
4. Основни научни резултати и приноси. 

 

Основните приноси на кандидата са с научен и научно приложен 

характер. Разширени са и допълнени съществуващи и са генерирани нови 

научни знания, свързани с хибридната среда за сигурност.Предложените 

публикации представят оригинална конструкция от знания, в която 

основното направление са хибридните проявления в международната среда 

за сигурност и управлението на регионални конфликти,  изследвани през 

призмата на военното разузнаване. 

Актуалност на разглежданата тематика се обуславя не само с 

разглежданите заплахи и опасности за сигурността, но и с формулирането на 

пътищата и средствата за откриване и противодействие при хибридните 

заплахи, с основна задача конкретизиране ролята и мястото на разузнаването 

в този процес. По този начин допълнително се актуализира значимостта на 

мястото и ролята на разузнаването в системата за противодействие на 

хибридните предизвикателства в цялостния процес за сигурност. 

Анализът на научната продукция на кандидата позволява научните и 

научно-приложните приноси да се определят в областта на висше 

образование  9. „Сигурност и отбрана“ професионално 
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направление9.1.„Национална сигурност“, които могат да се систематизират в 

следните направления.  

Предложена е нова теоретична конструкция относно методите 

вобластта на разузнаването и в сферата на хибридните заплахи. Направена е 

класификация на хибридните заплахи и потенциални уязвимости от 

ключовите инфраструктури.Разширени и задълбочени са теоретичните 

знания за спецификата  на военно-политическата обстановка в кризисни 

райони. Разработена и доказана е необходимостта от прилагането на 

методология и инструментариум за разкриване и анализ на хибридната 

информация.Предложена е обширна класификация на хибридните 

проявления в интерес на разузнаването, като са набелязани и ранговани по 

важност евентуалните уязвими места от критичната инфраструктура. 

Приложен принос са изведените математически модели и примери  за 

ранно откриване от разузнаването на хибридни намерения и агресии и 

предложения за превенция срещу тях. Съставена е обща методологична 

рамка за оценка по важност на хибридните проявления в съвременните 

конфликти.Предложени са възможности за моделиране на съвременна 

хибридна среда за сигурност и анализ чрез многостепенни измервания на 

заплахите. 

Публикациите са самостоятелно дело на кандидата и успешно 

защитават претенциите за научни и научно-приложни приноси. 

 
5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 

 
Посочените научни и научно-приложни приноси 

обогатяват и доразвиват  знанията  в  областта  на висшето образование 9.  

„Сигурност и отбрана”, основно в професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност”.  Същите предлагат прилагането на перспективни 

методи и приоритети на защита срещу хибридни заплахи в съвременната 
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среда за сигурност с цел да се усъвършенстват и оптимизират практическите 

организационни  дейности от гледна точка на разузнаването и оценка на 

добиваната информация.   

 
6. Критични бележки за представените трудове. 

 

Нямам критични бележи към представените ми за становище научни 

трудове на кандидата главен асистент доктор Елислав Иванов.Бих 

препоръчал на кандидата да задълбочи своите по-нататъшни изследвания по 

отношение създаване на измерими критерии за вграждане в алгоритъм за 

периодично измерване на нивото на хибридни заплахи за националната 

сигурност на Република България, като част от лаборатория за оценка на 

риска и изследване на хибридните заплахи в институт „Перспективни 

изследвания за отбрана“. Също така  да популяризира натрупания огромен 

практически опит в международни научни форуми и списания и 

преподавателска дейност в курсове за борба с хибридните заплахи.  

 
7. Заключение. 

 

Предоставената от кандидата д-р Елислав Иванов документация и 

научна продукция, отговарят на изискванията на „Закона за развитие на 

академичния състав в Република България“ и Правилника за неговото 

прилагане за заемане на академичната длъжност доцент. 

 
8. Оценка на кандидатите. 

 
Оценката ми за научните трудове на гл. ас. д-р Елислав Иванов, 

единствен участник в конкурса за заемане на академична длъжност„доцент”  

за цивилен служител, в област на висшето образование 9.“Сигурност и 

отбрана“,  професионално  направление  9.1.“Национална сигурност“, в 

научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на 
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институт „Перспективни изследвания за отбраната“, обявен със заповед № 

СИ29-РД03-217/04.11.2020 на Началника на Военна академия „Г. С. 

Раковски“е „положителна”. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса гл. ас. д-р 

Елислав Иванов да бъде избран в конкурса и предложен да заеме 

академичната длъжност „доцент” в научна секция „Стратегически 

изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни 

изследвания за отбраната“. 

 

17.11.2020 г.                                  Полк. доц. д-р  /Петко Димов/ 
 


