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длъжност „доцент”, в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността 

и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна 
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1. Обща характеристика на научноизследователската, научно- 

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Кандидатът по конкурса за получаване на научно звание „доцент”, главен 

асистент  доктор Елислав Иванов отговаря на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав на Република България - притежава образователна и научна 

степен „доктор” по научното направление на обявения конкурс, заема академичната 

длъжност „главен асистент” в научна секция „Стратегически изследвания на 

сигурността и отбраната” на Институт “Перспективни изследвания за отбраната”, 

Военна академия „Г.С. Раковски”. Той е доказан специалист от практиката. 

Представил е публикуван монографичен труд, който не повтаря дисертацията за 

придобиване на образователната и научна степен "доктор". Няма доказано по 

законоустановения ред плагиатство в научните трудове. 

Единственият кандидат в настоящия конкурс главен асистент доктор Елислав 

Георгиев Иванов участва с 13 свои научни труда. По своя характер те са: 

монографии – 2; книга на базата на дисертационен труд – 1, научни доклади – 10. 

Те са публикувани след защитата на докторска дисертация. 

Представената научна продукция е на български език, като единадесет 

публикации са самостоятелно дело на кандидата, а две са в съавторство. Всички те 

не са представяни за участие в други конкурси за присъждане на научни степени и 

длъжности и досега не са рецензирани. 

Приложеният списък на публикациите показва, че научната продукция на 

кандидата е пряко ориентирана към изследователските потребности на Института  

“Перспективни изследвания за отбраната”,. 

Публикациите, с които гл. ас. д-р Елислав Иванов участва в обявения конкурс 

са посветени на актуалните и значими за съвременната теория и практика проблеми, 
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свързани със стратегическите изследвания на сигурността и отбраната, като отделя 

основно внимание на дейността по добиване и обработване на информация и данни, 

необходими за разкриване на рискове и заплахи за националната сигурност. 

Според посочените в Справката за изпълнение на минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент” данни, кандидатът 

превишава необходимите 400 точки. 

 

2 Оценка на изследователската подготовка и дейност на кандидата 

Главен асистент д-р Елислав Иванов е уважаван експерт в специфична 

аналитична област. Познавам работата му във връзка с първоначалните 

изследванията в областта на хибридните войни. Богатият му професионален опит 

постави началото на смислено разкриване на същността и съдържанието на този вид 

сложна социална дейност. 

Натрупаната и осмислена във времето научна продукция, е съпътствана с 

активен аналитичен изследователски опит на стратегическо ниво. Това е много 

ценно качество в областта на националната сигурност и подпомага изграждането на 

кадри в тази сфера.  

Убедено мога да заявя – кандидатът има професионални, изследователски, 

педагогически и лични качества да заеме длъжността по обявения конкурс. 

 

3 Основни научни резултати и приноси 

Представената научна продукция на кандидата не повтаря публикациите за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор” и се характеризира с 

определена изследователска насоченост на научните търсения. 
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От предоставените за становище материали се вижда, че авторът на трудовете 

работи систематично и последователно в областта на хибридните войни и в 

частност на информационните операции.  

Особен интерес в творчеството на кандидата представляват разработената от 

него монография, която има характер на хабилитационен труд, със заглавие 

„Разкриване и превенция на хибридните заплахи“.  В нея е разработена методология 

за разкриване, анализиране и превенция срещу хибридни заплахи. Тя дава 

възможност за оценка по важност на хибридните проявления в съвременните 

конфликти. Методологията е много съществен научен принос. 

В останалите научни трудове се открояват резултатите свързани с 

усъвършенстване на инструментариума за работа на разузнаването в различни 

условия по разкриване, обработване, анализ и предлагане на различни варианти за 

вземане на управленски решения. Тези приноси допринасят за оптимизиране на 

добиващата и информационно-аналитичната дейност на информационните 

структури и повишаване на качеството при изготвянето на съпътстващи документи. 

 

4 Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Посочените приноси са с висока научна и научно-приложна стойност. Те 

категорично са лично дело на кандидата. Могат да бъдат използвани от държавното 

управление и в учебния процес на Академията.  

 

5 Критични бележки за представените трудове 

Представените публикации са структурирани, прецизно разработени,  с 

голяма аналитичност, в съответствие с научната терминология. Приносите 

постигнати в тях са значителни, поради което нямам критични бележки, които да 
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променят тяхната значимост.  

 Ще си позволя да препоръчам за в бъдеще авторът да използва богатата си 

езикова подготовка и да публикува своите трудове на чужд език за да постигне по-

голяма популяризация на получените научни резултати. 

 

6 Заключение 

Познавам гл. ас. д-р Елислав Георгиев Иванов като изследовател с висока 

професионална компетентност, задълбоченост и колегиална толерантност. В 

работата си той се отличава с непрекъснат стремеж за развитие и усъвършенстване, 

системност и прецизност към изследваната проблематика. 

Считам, че представените научни трудове са самостоятелно дело на 

кандидата и успешно защитават изявените от него в справката претенции за научни 

и научно приложни приноси. 

 

7 Оценка на кандидата 

Характерът и съдържанието на представените от кандидата в конкурса научни 

публикации и приложената документация напълно отговарят на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав, Правилника за неговото приложение и 

нормативната уредба на ВА „Г. С. Раковски” за научна продукция с приноси и 

приложимост в учебния и изследователски процес за заемане на академичната 

длъжност „доцент”. 

Убедено подкрепям кандидатурата на главен асистент доктор Елислав 

Георгиев Иванов, участник в конкурса за щатно осигурена длъжност „доцент” в 

научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната” в област на 
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висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. 

Национална сигурност и предлагам на уважаемите членове на научното жури, да 

вземем решение той да бъде избран и да заеме академичната длъжност „доцент”. 

 

 

18.11.2020 г. Изготвил становището: 

София проф. д.н. Георги Торнев 
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