ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

СТАНОВИЩЕ
от полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев
доцент в катедра „Съвместни операции и планиране“
при факултет „Национална сигурност и отбрана“
на ВА „Г. С. Раковски“
София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82, тел. +3592-92 26 663
на научните трудове представени по конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент“ в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет
„Национална сигурност и отбрана“ в 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”, съгласно заповед № ОХ-498/13.06.2018 г. на
Министъра на отбраната и обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 г.
на кандидата подполковник доктор Живко Добрев Желев, главен асистент
в катедра „Съвместни операции и планиране“ при факултет „Национална
сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

София
2018

1.

Обща

характеристика

на

научноизследователската,

научноприложната и педагогическата дейност на кандидата.
Кандидата в конкурса подполковник доктор Живко Добрев Желев е
представил в конкурса за академична длъжност „доцент” научни трудове както
следва: монография; учебник, в съавторство; учебна програма; 11 научни
доклада и 6 научни статии, като 5 са публикувани в страната и 1 научна статия
публикувана в международно списания на английски език. От представените
публикации 15 а самостоятелни и 4 са в съавторство.
Представените от подп. д-р Желев научни трудове се явяват логично и
целенасочено развитие на дисертационния му труд, защитен през 2014 г. и
считам че не е налице дублиране с представените научни трудове и ги приемам
за рецензиране. Същите са изнесени на научни форуми в страната, като се
забелязва определена методичност и последователност в работата на кандидата.
2.

Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.

Подп. д-р Желев е преподавател в катедра „Съвместни операции и
планиране“ от 2015 г., а от 2016г. заема академичната длъжност „главен
асистент“. Към настоящият момент води занятия със слушателите от
магистърска програма „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените
сили“, специализантите от „Стратегически курс“ и курс „Усъвършенстване на
подготовката на щабни офицери от всички родове войски“, както и със
студените обучавани по магистърски програми „Национална сигурност“,
„Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“ и „Организация и
управление на корпоративната сигурност“.
Личната ми оценка за педагогическата дейност на подп. д-р Живко Желев
е много добра. Това се потвърждава и от факта, че лекциите подготвени и
представени пред обучаемите предизвикват интерес и получават добри отзиви.
Отчитайки нивото на учебните аудитории, пред които изнася занятия кандидата
считам, че той се справя изключително добре с тази не лека задача на
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преподавател във факултет „Национална сигурност и отбрана“, при коефициент
на аудиторна заетост 1,2 – надхвърлящ определените 380 часа за главен
асистент.
Подп. д-р Желев участва в работни групи по разработване на доктрини и
концепции (НП-3 и НП-5), както и при провеждането на националните
компютърно подпомагани КЩУ „Щит 16“ и „Есен 18“. Това е резултат на
неговата подготовка и възможност за прилагане на придобитите знания и
умения. Кандидатът успешно се справя и с ръководството на обучаеми при
разработване на дипломни и курсови работи. Посоченото ми дава основания да
определя кандидата като много добър преподавател.
3.

Основни научни резултати и приноси.

Основните научни приноси на кандидата се свеждат до изследване и
анализ на информационното въздействие и информационната среда, оказващи
влияние при провеждане на съвместни операции. Извършено е задълбочено
изследване на информационните въздействие, като е обогатена теорията за
планирането и провеждането на информационни операции в различен по
характер конфликти.
В представените научни трудове се открояват се следните научни
приноси:
-

Направен е сравнителен анализ на водещи автори от различни

военни школи в областта на информационното въздействие. Определени са
технологии и способи за информационно въздействие и влиянието на
информацията върху основните оперативни фактори, бойната и национална
мощ.
-

Изведени

са

манипулативни

технологии

за

информационно

въздействие, осигуряващи постигането на целите на информационните
операции в контекста на стратегическите комуникации и провежданите
съвместни операции.
Налице са следните научно приложни приноси:
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-

Предложени са способи за въвеждане на противостоящите сили в

заблуждение, което оказва влияние върху бойните загуби и ресурсите за
провеждане на съвместни операции.
-

Изведени са възможните подходи за повишаване на способностите

на въоръжените сили за провеждане и участие в информационни операции,
което обогатява теорията на военното изкуство.
-

Представени са възможностите за съвместяване на смъртоносно и

не смъртоносно въздействието върху противостоящите сили, от различни
компоненти участващи в съвместните операции, за постигане на максимален
ефект в различни по характер конфликти при съблюдаване на законовите и
морални аспекти на информационните операции в съвременната среда.
Считам, че представените трудове са лично дело на кандидата. Наличието
на трудове разработени

в

съавторство, показва

че кандидата освен

самостоятелно е в състояние да работи и в творчески екип.

4.

Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката.

Представените от подполковник д-р Желев материали са в пряка връзка с
преподаваните в катедрата дисциплини и кореспондират със съвременните
тенденции във военната наука и практика. Трудовете са напълно приложими в
учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски”, а също и при
планирането и провеждането на информационни и съвместни операции.
Кандидатът покрива „Наукометричните данни”, въведени във Военна
академия „Г. С. Раковски” и надхвърля значително минималните изисквания.
5. Критични бележки за представените трудове.
Относно представените научни трудове нямам критични бележки.
Препоръчвам на кандидата в бъдещата си дейност да се съсредоточи в
разработването и издаването на учебник „Оперативно изкуство в съвременни
условия”-част втора и да засили публикационната си дейност в чужбина.
4

6. Заключение
Считам, че кандидатът за заемане на академична длъжност „доцент”
подполковник д-р Живко Добрев Желев напълно отговарят на изискванията на
Закона за развитие на академичния състав, Правилника за неговото прилагане и
Правилникът за развитие на академичния състав във Военна академия „Георги
Стойков Раковски”.
7. Оценка на кандидата.
На базата на представените по-горе оценки на научно-изследователска и
педагогическа дейност на подполковник доктор Живко Добрев Желев и
постигнатите от него научни резултати и приноси, давам положителна оценка и
предлагам на уважаемото научно жури подполковник доктор Желев да бъде
избран за „доцент” в катедра „Съвместни операции и планиране“, в 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”.
18.10.2018 г.

Член на журито:

гр. София

полк. доц. д-р Стоян Стойчев
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