РЕЗЮМЕ
на научните трудове на подп. д-р Живко Добрев Желев,
главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет
„Национална сигурност и отбрана“ към Военна академия „Г. С. Раковски“
за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в
катедра „Съвместни операции и планиране” на факултет „Национална
сигурност и отбрана” във Военна академия „Георги Стойков Раковски
с код за длъжността 3141 9006, област на висшето образование 9. „Сигурност и
отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност
„Организация и управление на въоръжените сили”, по учебните дисциплини:
„Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции”, „Планиране
на операции в НАТО”, „Операции в отговор на кризи” и
„Информационни операции”.
№
по
ред

1.

Наименование на
научния труд

Характер
на труда

Оперативно изкуство в
съвременни условия.

Учебник

Къде и кога
е
публикуван.

Автор,
съавтор

София, ВА
Авторски
„Г.С.Раковски”, колектив
2013 г.
129-165 стр.
192-206 стр.

Кратка анотация
Учебникът
предлага
съвременен поглед върху
теорията
на
оперативно
изкуство
на
базата
на
всеобхватният подход за
планиране на операциите.
Представена е еволюцията и
съвременните измерения на
оперативното изкуство с
основните му концепции,
принципи и характерни черти.
Анализирани са съвременните
измерения
на
основните
оперативни фактори оказващи
влияние върху планирането и
провеждането на съвместни
операции.
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№
по
ред

Къде и кога
е
публикуван.

Наименование на
научния труд

Характер
на труда

Автор,
съавтор

Информационни
операции и
информационно
въздействие.

Монография

София, ВА
„Г.С.Раковски”,
2018 г..

автор

Учебна програма по
дисциплината
„Информационни
операции“ за учебен
план № 14р (14з/ 14д)
със студентите от
факултет „Национална
сигурност и отбрана”
по специалността
„Публични
комуникации в
сигурността и
отбраната”
Информацията - основен
оперативен фактор.

Учебна
програма

София, ВА
„Г.С.Раковски”,
2015 г..

автор

Доклад

Шумен, НВУ „В.
Левски”; годишна
научна
конференция на
ФАПВОКИС, 2014
г..

автор

2.

3.

4.

Кратка анотация
Монографичния труд и
разработен с идеята да се даде
един
нов
поглед
на
използването
на
информационните операции в
съвременната
среда
за
сигурност. На основата на
този поглед да се представи
зараждането, развитието и
настоящото състояние на
информационните операции и
способностите
за
информационно въздействие
в съвременното общество,
което е широко приложимо в
съвременната информационна
епоха, в която конфликтите и
кризите протичат под знака
на информационните войни.
Прилагането на различни
подходи за информационно
въздействие в значителна
степен подпомага не само
провеждането
на
националната
и
съюзна
политика, но и участието на
въоръжените
сили
в
конфликти и кризи. Всичко
това поражда необходимостта
от развитие на способности за
информационно въздействие,
не като „придобивка“, а като
реална
необходимост
за
защита
на
националния
суверенитет и интереси.
Програмата е разработена
за обучение на студентите по
магистърска
програма
„Публични комуникации в
сигурността и отбраната”.
Дисциплината е избираема, в
един модул с общо 30
присъствени часа.

В доклада се разглежда
влиянието на информацията
върху
традиционните
оперативни фактори при
планирането и провеждането
на съвместни операции.
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№
по
ред

5.

6.

Къде и кога
е
публикуван.

Наименование на
научния труд

Характер
на труда

Автор,
съавтор

Способности на
въоръжените сили на
Република България за
провеждане на
информационни
операции

Доклад

Шумен, НВУ „В.
Левски”; годишна
научна
конференция на
ФАПВОКИС,
2014 г..

автор

Информационните
операции в
противодействие на
бунтовнически
движения

Доклад

София, ВА
„Г.С.Раковски
” –годишна
научна
конференция
на ФНСО, 2014
г..

автор

Информационната среда
и съвременните
конфликти

Доклад

София, ВА
„Г.С.Раковски ” –
международна
годишна научна
конференция на
ФНСО, 2015 г..

автор

Използване на военно
морския компонент в
операциите по военна
заблуда на съвместните
оперативни сили

Доклад

София, ВА
„Г.С.Раковски ” –
годишна научна
конференция на
ФКЩ, 2015 г..

автор

7.

8.

Кратка анотация
В доклада се разглежда
възможностите за развитие на
способностите
на
Въоръжените
сили
на
Република
България
за
провеждане и/или участие в
информационни операции.
В доклада се разглежда
значимостта
на
информационните операции
което от своя страна определя
от
необходимостта
за
спечелване на подкрепа от
местното на-селение като
основна
предпоставка
за
успех
в
контрабунтовническите операции.
Промените в средата за
сигурност,
технологичното
развитие както и изменението
на ролята и функциите на
въоръжените сили, налагат
функционирането им в една
нова и динамично развиваща
се информационна среда.
Провеждането на операции в
подобна
среда
определя
необходимостта от нейната
оценка и анализ. В доклада се
разглеждат
структура
и
основните
елементи
на
информационната
среда,
което подпомага нейното
представяне като система,
изучаване и анализ при
провеждане
на
информационни операции.
В доклада се представя
същността и съдържанието на
операциите по военна заблуда
като
инструмент
на
информационните операции.
Изяснена
е
последователността
при
поставяне
на
цели
и
израждането на историята на
заблудата с интерес на
съвместната
операция.
Представени са примери за
използването
на
военноморския компонент в
операции по военна заблуда
проведени в конфликтите
през последните 25 години.
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№
по
ред

Къде и кога
е
публикуван.

Наименование на
научния труд

Характер
на труда

Операциите по военна
заблуда, инструмент на
информационните
операции.

Доклад

София, ВА
„Г.С.Раковски ” –
международна
годишна научна
конференция на
ФНСО, 2016 г..

автор

Планиране на огневата
поддръжка в съвместни
операции

Доклад

София, ВА
„Г.С.Раковски ” –
международна
годишна научна
конференция на
ФНСО, 2016 г..

автор

11.

Технология на
въздействието в
съвременната
информационна среда.

Доклад

София, ВА
„Г.С.Раковски ” –
международна
годишна научна
конференция на
ФНСО, 2016 г..

автор

12.

Дезинформацията в
съвременните
конфликти.

Доклад

София, ВА
„Г.С.Раковски ” –
международна
годишна научна
конференция на
ФНСО, 2017 г..

автор

13.

Възникване и развитие
на информационната
война.

Доклад

София, ВА
„Г.С.Раковски
”–
международна
годишна
научна
конференция
на ФНСО, 2017
г..

автор

9.

10.

Автор,
съавтор

Кратка анотация
В доклада са разгледани
значимостта и същността на
операциите
по
военна
заблуда.
Представени
са
основните тактики, техники,
процедури и методи за
тяхното
провеждане.
Анализирани са подходите за
постигане на военна заблуда в
конфликтите от последните
десет години.
В доклада са представени
структурата и основните
отговорности на елемента за
огнева поддръжка в щаба на
многонационалните
съвместни оперативни сили.
Изяснени
са
задачите
решавани в отделните етапи
от процеса на планиране на
съвместната
огнева
поддръжка.
Представени са основните
манипулативни технологии,
използвани
при
информационното
въздействие в съвременни
условия.
Представена
е
тяхната
приложимост
и
ефектите, които могат да
предизвикат.
Докладът
представя
същността
на
дезинформацията и способите
за нейното разпространение.
Разкрити
са
нейната
значимост в съвременните
конфликти и влиянието ѝ
върху
провежданите
операции.
Докладът
представя
причините за възникване на
информационната
война,
нейната същност и цели.
Представени са формите и
направленията за водене на
информационна война.
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№
по
ред

Къде и кога
е
публикуван.

Наименование на
научния труд

Характер
на труда

14.

Операциите по
сигурността –
предизвикателства и
реалности.

Доклад

15.

Особености на
информационното
въздействие в
съвременната
информационна среда.

Статия

ВЖ-2014/бр.3
В
(ИЗ)
съавторст
30-39 стр.
во
Иво
Захариев

16.

Концептуален подход
за изграждане на
способности за
провеждане на
информационни
операции.

Статия

ВЖ-2014/бр.3

Анализ на влиянието на
средата върху
провеждането на
операции.

Статия

Анализ на съвместната
операция на руските
въоръжени сили в
Сирия

Статия

17.

18.

София, ВА
„Г.С.Раковски
”–
международна
годишна
научна
конференция
на ФНСО, 2018
г..

Автор,
съавтор
автор

автор

91-100 стр.

ВЖ-2015/бр.3
В
64-71 стр.
съавторст
во
Иво
Захариев
ВЖ-2016/бр.1
В
58-67 стр.
съавторст
во
Петко
Димов

Кратка анотация
Доклада
представя
основните
задачи
и
предизвикателства
пред
операциите по сигурността за
намаляване на уязвимостите
на съвместните оперативни
сили от преимущественото
използване
на
критична
информация от противника. В
доклада се анализира модел за
провеждане на операции по
сигурността и тяхната оценка.
Статията
изследва
особеностите
на
информационното
въздействие при съвременни
условия и е пряко свързан с
вида информационна среда.
Разкриването
на
тези
особености е основата за
формирането на подходите
към
информационното
въздействие.
Статията
анализира
възможностите
на
въоръжените
сили
на
Република
България
да
провежда
информационни
операции
и
предлага
концептуален
подход
за
преодоляване на дефицита и
изграждане
на
нови
способности за провеждане на
информационни
операции.
Преодоляването на недостига
на
умения
в
нашите
въоръжени сили в областта на
операциите е възможно с
прилагане на концептуален
подход за изграждане на нови
способности.
В статията се извършва
анализ на всички общи
фактори оказващи влияние
при провеждане на операции.
Статията представя анализ
на
подготовката
за
формирането и използването
на
групировките
в
съвместната операция на
руските въоръжени сили в
Сирия за постигане на определените цели.
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№
по
ред

Наименование на
научния труд

Характер
на труда

Електронната война
като елемент на
информационните
операции.

Статия

Къде и кога
е
публикуван.

Автор,
съавтор

ВЖ-2018/бр.2

автор

International
Journal of
Advanced
Research
ISSN 2320-5407,
Int. J. Adv. Res.
6(7), 522-525

автор

19.

Information operations
center - tasks and
responsibilities.

20.

София, 24.10.2018 г.

Статия с
Impact
Factor

Кратка анотация
Статията представя анализ
на
възможностите
за
използването
на
електромагнитния
спектър
във въоръжените конфликти и
са обобщени целите, задачите
и реда за използване на
информационните операции в
началния етап на съвместната
операция.
Establish capabilities for
conducting
information
operations by the armed forces
of the Republic of Bulgaria is
subject to the acceptance of
conceptual and organizational
approach to their development.
The
report
presents
the
organizational
approach,
presents the structure, tasks and
responsibilities
of
the
Information Operations Center
of the Armed Forces, which can
be establish. It is inherently a
strategic level in the planning
and conduct of information
operations in national format.
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