
    

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

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

 

 

Рег. № ______________________/__.__.2020 г. 

Екз. № ___   

 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

на полковник доцент доктор РОСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ, 

доцент в катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“ на 

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

 

 

Област на висшето образование: „Сигурност и отбрана“; 

Професионално направление: „Военно дело“; 

Научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“. 

 

 

 

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

длъжност „доцент“ в Научна секция „Стратегически изследвания на 

сигурността и отбраната” към Институт „Перспективни изследвания за 

отбраната”, на Военна академия „Г. С. Раковски” в област на висшето 

образование 9 „Сигурност и отбрана”, в професионално направление 9.1 

„Национална сигурност“, обявен със заповед на Началника на ВА № СИ29-

РД03-142 от  03.08.2020 г. и публикуван в „Държавен вестник“ брой № 78 от 

04.09.2020 г. на кандидата цивилен служител доктор ЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ 

ИВАНОВ, главен асистент в  Научна секция „Стратегически изследвания на 

сигурността и отбраната” към Институт „Перспективни изследвания за 

отбраната”, на Военна академия „Г. С. Раковски”.  
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1. Общи сведения и обща характеристика на научно-

изследователската, научно-приложната и педагогическата дейност на 

кандидата 

Единственият кандидат за конкурса цивилен служител д-р ЕЛИСЛАВ 

ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ е роден през 1957 г. в гр. Криводол. Завършил е ВНВУ 

„Васил Левски“ – гр. В Търново, ВА „Г. С. Раковски“ в гр. София, както и 

множество курсове за повишаване на квалификацията в Република България и в 

чужбина.  

Притежава образователна и научна степен „Доктор“ по научна 

специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (управление на сигурността и отбраната).  

През 2016 г. постъпва на работа в Институт за перспективни изследвания 

за отбраната на ВА “Г.С.Раковски”, като последователно е заемал академичните 

длъжности асистент, главен експерт и главен асистент. 

 

2. Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата 

Активното участие в различни национални и международни форуми и дейности 

на кандидата дават основание да се твърди, че научно-изследователската 

дейност на д-р ЕЛИСЛАВ ИВАНОВ е на едно високо и качествено ниво. Виден 

е стремежът за постоянно повишаване на научната квалификация и 

теоретичните и практически знания и умения чрез написване на различни 

научни публикации, съдействие за провеждане на национални и международни 

конференции, семинари и форуми, рецензиране научни публикации за 

национални и международни научни конференции. 

От представените за участие в конкурса научни публикации е видно, че 

кандидата е автор и съавтор на доклади, статии, монографии и книги. 

Научноизследователската и преподавателска дейност на кандидата за 

конкурса е насочена основно в областта на разузнаването, отбраната и 

сигурността, информационните дейности, хибридните рискове и заплахи.  

 

3. Основни научни резултати и приноси 

Приносите от извършените научни изследвания, от кандидатът в конкурса, 

способстват за допълване и доразвиване на теорията за противодействие на 

хибридните рискове и заплахи за националната сигурност, като разглеждат 

различни аспекти от процесите на използване на структурите за разузнаване. 

Също така е извършено едно задълбочено изследване в областта на разкриване 

и превенция на хибридните рискове и заплахи за националната сигурност и 

информационното противодействие срещу фалшивите новини в днешната 

информационна среда. 

Научно-приложната стойност на представените за рецензиране трудове от 

главен асистент д-р ИВАНОВ е фокусирана върху разширяването на 

теоретичните познания за фундаменталните и традиционни принципи за 
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разкриване и  противодействие на хибридните рискове и заплахи за 

националната сигурност. 

Кандидатът е представил трудовете си в различен формат, организирани в 

няколко основни тематични области, (съгласно приложената „Справка за 

оригиналните научни приноси“  

- генериране на нови знания и умения в сектора за сигурност и отбрана – 

трудове № - 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4. Централно място в тази група трудове, естествено 

заема монографичният труд озаглавен „Разкриване и превенция на хибридните 

заплахи“. 

Цялостният прочит на монографичния труд допълва и разширява знанията, 

свързани с възможността за разкриване, разпознаване и противодействие на 

различни хибридни заплахи в съвременни условия. Едновременно с това се 

дава една нова методология за разкриване, анализиране и превенция на 

хибридни рискове и заплахи в съвременния свят. 

Останалите трудове от тази тематична област също обогатяват и допълват 

теорията и биха могли да се използват при разработване и преглед на различни 

доктринални и научни публикации в областта на отбраната и сигурността. 

- доразвиване на теоретични и практически постановки- трудове №  

1.2, 1,.4, 2.1, 2.2, 2.5 и 2.7, където е посочено усъвършенстване на методиката и 

инструментариума за формулиране на основни механизми за работа на 

разузнаването в различни условия по разкриване, обработване, анализ и 

предлагане на различни варианти за противодействие на  хибридни заплахи,  

повишаване ефективността на вземане на управленски решения за 

противодействие и оптимизиране на добиващата и информационно-

аналитичната дейност и повишаване на качеството при изготвянето на 

съпътстващи документи. 

- създаване на стройна система от теоретични обобщения и 

предложения по някои аспекти от оценка на хибридните заплахи, моделиране 

на съвременна хибридна среда за сигурност и анализ и използване на 

инструменти за изследване на хибридната среда за сигурност чрез съставянето 

на дърво с характеристики и оценка на хибридни рискове и заплахи – трудове - 

№ 1.3, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9 и 2.10.  

 

4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Основните приноси на кандидата - д-р ЕЛИСЛАВ ИВАНОВ са с научен и 

научно-приложен характер и могат да се формулират по следния начин: 

Като научни приноси, свързани с обогатяване на съществуваща 

теория приемам: 

- усъвършенстване на методиката и инструментариума за формулиране на 

основни механизми за работа на разузнаването в различни условия по 

разкриване, обработване, анализ и предлагане на различни варианти за 

противодействие на  хибридни заплахи; 
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- предоставяне на теоретични способности за моделиране на хибридна 

среда за сигурност; 

- повишаване ефективността на вземане на управленски решения за 

противодействие; 

- оптимизиране на добиващата и информационно-аналитичната дейност и 

повишаване на качеството при изготвянето на съпътстващи документи. 

Като научно-приложни приноси приемам: 

- разработения методологичен модел за оценка на хибридните заплахи; 

- дефинирането на начините за многофакторен анализ на базата на 

експертни оценки на специалисти от разузнаването за хибридни проявления; 

- предложения инструмент за изследване на хибридната среда за 

сигурност чрез съставянето на дърво с характеристиките и оценка на същите;  

- разработената методика за комплексна оценка на различни обекти и 

състояния”, базирана на метода на факторния анализ, с разработен на негова 

основа софтуерен продукт; 

- методиката, базираща се на статистическата обработка на експертните 

оценки, които осигуряват необходимия инструмент за изследване, съпоставяне 

и анализиране на добиваните информации от разузнаването в областта на 

хибридните заплахи; 

- направената класификация на хибридните заплахи и потенциално 

уязвимите места на ключовите инфраструктури.  

 

5. Критични бележки за представените трудове 

По представените материали от кандидата за участие в конкурса нямам 

критични бележки. Видно е, че авторът представя изследваните обекти и 

предмети задълбочено и всеобхватно, както и факта, че представената научна 

продукция е коректно редактирана.  

Считам за удачно да предложа на кандидата да разшири публикациите си в 

жанрово отношение и да се стреми да популяризира дейността си чрез 

публикуване в световните реферирани системи (SCOPUS и WEB OF SCIENCE).  

 

6. Заключение 

Предоставената от кандидата в конкурса документация и научна 

продукция отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, Правилника за прилагане Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и регламентираните в тях 

минимални национални изисквания за заемане на академична длъжност 

„доцент“ във ВА „Г. С. Раковски”.  

Оценката ми за научните трудове на д-р ЕЛИСЛАВ ИВАНОВ, единствен 

участник в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ за цивилен 

служител, в област на област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ е „положителна”.  
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7. Оценка на кандидата 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 

кандидата, главен асистент д-р ЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и да 

предложи на съвета при Института „Перспективни изследвания за отбраната”, 

на Военна академия „Г. С. Раковски” да бъде избран и да заеме академичната 

длъжност „доцент” в област на висшето образование 9. „Сигурност и 

отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ в Научна 

секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната” към Институт 

„Перспективни изследвания за отбраната”, на Военна академия „Г. С. 

Раковски”. 

 

__.11.2020 г.  

гр. София 

Изготвил становището: 

полк. доц. д-р ___________  РОСЕН ГЕРОВ 

 

 

 

 


