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ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 
от професор, д.ик.н. Димитър Канев Канев, ръководител на катедра “Социални, 
стопански и правни науки”, факултет “Навигационен”, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” 

– Варна 
 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност  
„професор” в област на висше образование “Сигурност и отбрана” по професио-

нално направление “Национална сигурност” и учебни дисциплини “Морска сигур-
ност и безопасност” и “Фирмено разузнаване”, обявен в Държавен вестник бр. 5 от 

20.01.2015г.    
на кандидата: 

доцент д.н. Кирил Николов Колев 
 

 
I. Трудове от представения „Списък на научните трудове”, приети за 

оценка и рецензиране 
В приложение № 6 “Списък на научните трудове, публикациите и цитиранията” 

към Заявление на допуснатия кандидат доцент д.н. Кирил Николов Колев до конкурса 
за заемане на академична длъжност  „професор” са представени за рецензиране от 
научното жури 26 (двадесет и шест) публикации. Посочените публикации са разпре-
делени, както следва 1 монография (с.240); 1 студия (с.65); 3 статии в списания (с.48); 
18 доклади, изнесени на научни конференции и публикувани в сборници (с.169) и 3 
учебника (с.568). Общият обем на всички представени за рецензиране публикации е 
1223 страници. Приемам за подлежащи на рецензиране всичките 26 публикации. 

II. Обща характеристика на научноизследователската и научно-прилож-
ната дейност на доцент д.н. Кирил Николов Колев. 

Представените публикации се разпределят в три научни области с четири про-
фесионални направления, а именно:  

В област “Сигурност и отбрана”, професионално направление “Национална 
сигурност” – 11 публикации (1 монография, 1 учебник, 1 студия, 1 статия и 7 док-
лада). Общ обем на публикациите – 738 страници.  

- 1 монография (Колев К., Управление на морската сигурност. СТЕНО, Варна 
2015г.  с.240); 

- 1 учебник (Kolev K., Management of Maritime Security. STENO Publishing 
House, Varna, 2014. p.256); 

- 1 студия (Медникаров, Б., К. Колев. Предизвикателства пред националната 
сигурност на Република България, свързани с реализацията на нефтопровода “Бургас 
- Александруполис”. VII международна научна конференция “Сигурността в ЮИ Ев-
ропа”, книга 2, София. 2010г. с. 3-67); 
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- 1 статия (Медникаров Б., К. Колев. Проектът “Бургас - Александруполис” и 
предизвикателствата пред българската национална сигурност. Геополитика & геост-
ратегия, №6/2009 София, с. 32-53); 

- 7 доклада (Медникаров, Б., К. Колев, К. Калинов. Изисквания към процеса на 
оптимизиране на системата за защита на пристанищата и военноморските бази, Хе-
мус-2008,  Международна научна конференция, София, 2008 с. 309-320; Медникаров, 
Б., К. Колев, К. Калинов. Вариант за оптимизиране на системата за защита на прис-
танищата и военноморските бази от терористични атаки. Хемус-2008, Международна 
научна конференция, София, 2008 с. 321-332; Колев К., П. Калоянчев, Н. Димитров. 
Подходи за създаване на сценарии за реализация на разкрити заплахи, под редакцията 
на Воденичаров, С. и Д. Ангелов. Защита на пристанища, София, 2008. с. 185-193; 
Климов П, К. Колев. Международно противодействие на пиратската активност в ра-
йона на Аденския залив. Научни трудове, ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, Варна, 29/2009 
с.185-188; Медникаров Б., К. Колев, В. Манастирска. Историко-икономически ас-
пекти на пиратската активност в района на Аденския залив. Международна конфе-
ренция “Морската мощ на държавата и борбата с пиратството и тероризма”, Морски 
научен форум, Варна т.1/2011 с.41-47; Колев К., С. Люцканова. Сигурност на морс-
ките офшорни съоръжения – състояние, тенденции и перспективи. XI Международна 
конференция “Сигурността в Югоизточна Европа. В търсене на интелигентни реше-
ния” – София. 11 септември 2013г и Медникаров Б., К. Колев, С. Люцканова. Проб-
леми със сигурността на офшорни нефто- и газодобивни съоръжения. Международна 
научно-практическа конференция “Съвременни технологии в офшорната промишле-
ност”, Варна 3-5 октомври 2013г. Варна. с. 165-172) 

В област “Сигурност и отбрана”, професионално направление “Военно дело” 
– 11 публикации (1 учебник, 1 статия и 9 доклада). Общ обем на публикациите –  211 
страници. 

- 1 учебник (Колев К., Организация на корабната служба, СТЕНО, Варна, 2010г. 
с.118) 

- 1 статия (Колев К. Анализ и оценка на риска при управление на формирование 
въоръжени сили. Военен журнал, №5/2009, София. с. 80-95) 

- 9 доклада (Колев К., Военноморски контрол на морските пространства и тен-
денции за развитие на патрулните кораби на страните от Черноморския регион, На-
учни трудове, ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, Варна, 29/2009 с.163-168; Колев К., Военно-
морски контрол на морските пространства и тенденции за развитие на противомин-
ните кораби на страните от Черноморския регион, Научни трудове, ВВМУ “Н.Й. Вап-
царов”, Варна, 29/2009 с.169-173; Колев К. Изисквания на литоралния въоръжен кон-
фликт и тенденции за развитие на подводниците на страните от Черноморския ре-
гион, Научни трудове, ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, Варна, 29/2009 с.174-180; Колев К. 
Съвременното развитие на теорията на военноморските сили. Годишник, факултет 
“Командно-щабен” – ВА, София 2/2010г. с. 135-150; Ефтимов Е., К. Колев, П. Кли-
мов. Тенденции за развитие на военноморските сили, отразяващи съвременната аси-
метрия на противопоставяне. Международна конференция “Морската мощ на държа-
вата и борбата с пиратството и тероризма”, Морски научен форум, Варна т.1/2011 с.7-
15; Колев К., Тенденции в развитието на ракетните катери. Известия на СУ-Варна, 
Серия “Морски науки”, 2011г. с.3-11; Колев К., Тенденции в развитието на противо-
корабните ракетни комплекси. Научни трудове, ВВМУ, Варна, 30/2012г. с.209-219; 
Колев К., Сравнителен анализ на въоръжението на конвенционалните подводници 
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трето и четвърто поколение. Научни трудове, ВВМУ, Варна, 30/2012г. с.220-224; Ко-
лев К., Асиметричността на информационното противопоставяне в съвременният въ-
оръжен конфликт. Научна конференция с международно участие, Морски научен фо-
рум, Варна, т.1/2013г., с.20-27) 

В област “Социални, стопански и правни науки” професионално направле-
ние “Администрация и управление” – 3 публикации (1 учебник, 1 статия и 1 док-
лад). Общ обем на публикациите – 265 страници. 

1 учебник (Kolev. K., Competitive Intelligence. E-LITERA SOFT, Varna, 2014. 
p.214); 

1 статия (Колев К. Екологични предизвикателства пред проекта “Бургас - Алек-
сандруполис”. Геополитика & геостратегия, №4/2010 София) 

1 доклад (Колев К., Екологични предизвикателства, свързани с нефтопровода 
“Бургас - Александруполис”. VII международна научна конференция “Сигурността в 
ЮИ Европа”, книга 2, София. 2010г. с. 85-104) 

В област “Педагогически науки” професионално направление “Теория и уп-
равление на образованието” – 1 публикация (1 доклад). Общ обем на публикациите 
– 9 страници.  

1 доклад (Колев К., Анализ на рейтинга на ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” в професи-
онално направление “Военно дело”. Конференция “Университетското образование в 
сферата на сигурността”, ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна. 22-23.06.2012г. с.110-
120). 

При еднакво количество представени за рецензиране публикации (по 11) във 
всяко от двете професионални направления “Национална сигурност” и “Военно 
дело” на област “Сигурност и отбрана”, обемът от страници (738 страници) на пуб-
ликациите в професионално направление “Национална сигурност”, надвишава 
почти два пъти общият обем от страници (485 страници) на публикациите в остана-
лите три професионални направления “Военно дело”, “Администрация и управле-
ние” и “Теория и управление на образованието”. Следователно може да се приеме 
за достатъчно обосновано, че основните изяви в творчеството на допуснатия канди-
дат доцент д.н. Кирил Николов Колев до конкурса за заемане на академична длъж-
ност „професор” са в професионално направление “Национална сигурност”, т.е. от-
говарят на условията за заемане на академичната длъжност. 

От материалите представени за рецензиране може да се направи заключение, че 
допуснатият кандидат доцент д.н. Кирил Николов Колев до конкурса за заемане на 
академична длъжност „професор” е по-скоро многофункционална личност с пости-
жения, които са отражение на повече от едно качество. 

III. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на доцент д.н. Кирил 
Николов Колев. 

Написаните учебници от доцент д.н. Кирил Николов Колев са първи по рода 
си. До момента на тяхното издаване подобни учебници на български език липсват. 
Учебниците се отличават с високо качество на изпълнение, отговарят на съдържани-
ето на учебните програми по преподаваните дисциплини. Стилът на изложението е 
лесно достъпен, илюстриран е с множество примери от добрата национална и меж-
дународна практика. Преподаването на представеният учебен материал е със запом-
нящи се интерактивни презентации. За проявеният интерес по преподаваните дис-
циплини от доцент д.н. Кирил Николов Колев свидетелстват цяло множество по-
вече от 20 (двадесет) доклади на обучаемите, представени на редовно провежданите 
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научни сесии в страната и чужбина за слушатели, студенти и курсанти, някои от ко-
ито (3 - три) са отличени, като най-добри разработки в своето професионално направ-
ление. За най-добър обучаем за 2013 г. в Р. България в професионалното направление 
“Военно дело” е избран мичман Ваня Орманова. 

Някои от учебниците се използват за преподаване на съответните дисциплини в 
други университети (ВА “Г.С. Раковски”, ВСУ “Черноризец Храбър”) и в текущата 
дейност на заинтересованите институции – ВМС, ИА “Морска Администрация”, ДП 
“Пристанищна инфраструктура” и други. 

Слушателите от ВМС във ВА “Г. С. Раковски”, специалност “Организация и уп-
равление на оперативно-тактически формирования за ВМС”, студентите от ВВМУ в 
ОКС “магистър”, специалност “Експлоатация на флота и пристанищата” и студен-
тите от ВСУ “Черноризец Храбър” в ОКС “магистър”, специалност “Международно 
морско право и управление на риска” многократно (повече от 40 души) избират за 
консултант на курсовите проекти, а впоследствие (повече от 30 души) са избрали за 
научен ръководител на дипломните си работи доцент д.н. Кирил Николов Колев.    

Двама обучаеми (к-н л-т Петър Климов и к-н III р. Валентин Василев) продъл-
жиха започнатите в дипломните си работи изследвания, като асистенти с разработ-
ване на дисертационни трудове на сходна тематика под ръководството на доцент д.н. 
Кирил Николов Колев. 

Под ръководството на доцент д.н. Кирил Николов Колев успешно са защитили 
дисертационни трудове двама докторанти: 

- контраадмирал Николай Иванов НИКОЛОВ зачислен през 2010г. за обучение 
чрез самостоятелна подготовка с дисертационен труд на тема “Стратегическо плани-
ране и трансформация на въоръжените сили” за придобиване на ОНС “Доктор” в про-
фесионално направление “Военно дело” по научна специалност “Организация и уп-
равление на въоръжените сили” с научни ръководители к-н II р. доц., д-р Калин Спа-
сов Калинов и доц., д-р Кирил Николов Колев. Успешно положена защита през 2011 
г. 

- кап. II р. Тодор Спасов КАЛИНОВ зачислен през 2010 г. за обучение в задочна 
форма с дисертационен труд на тема “Командване и управление на многонационален 
военноморски компонент в интерес на мисиите на ВМС” в професионално направле-
ние “Военно дело” за придобиване на ОНС “Доктор” по научна специалност “Орга-
низация и управление на въоръжените сили” с научен ръководител доц., д-р Кирил 
Николов Колев. Успешно положена защита през 2014 г. 

4. Основни научни и научно-приложни приноси в представените публика-
ции на доцент д.н. Кирил Николов Колев 

Приноси в област: “Сигурност и отбрана”, професионално направление “На-
ционална сигурност”: 

- формулиране на теория за управляемост на риска в областта на морската си-
гурност (Kolev K., Management of Maritime Security. STENO Publishing House, Varna, 
2014. p.256; Колев К., Управление на морската сигурност. СТЕНО, Варна 2015г.  
с.240); 

-  доказване с нови средства на съществена нова страна на използване на: 
= системният подход (Климов П, К. Колев. Международно противодействие 

на пиратската активност в района на Аденския залив. Научни трудове, ВВМУ “Н.Й. 
Вапцаров”, Варна, 29/2009 с.185-188; Медникаров Б., К. Колев. Проектът “Бургас - 
Александруполис” и предизвикателствата пред българската национална сигурност. 
Геополитика & геостратегия, №6/2009 София, с. 32-53; Медникаров, Б., К. Колев. 
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Предизвикателства пред националната сигурност на Република България, свързани с 
реализацията на нефтопровода “Бургас - Александруполис”. VII международна на-
учна конференция “Сигурността в ЮИ Европа”, книга 2, София. 2010г. с. 3-67; Мед-
никаров Б., К. Колев, В. Манастирска. Историко-икономически аспекти на пиратс-
ката активност в района на Аденския залив. Международна конференция “Морската 
мощ на държавата и борбата с пиратството и тероризма”, Морски научен форум, 
Варна т.1/2011 с.41-47; Колев К., С. Люцканова. Сигурност на морските офшорни 
съоръжения – състояние, тенденции и перспективи. XI Международна конференция 
“Сигурността в Югоизточна Европа. В търсене на интелигентни решения” – София. 
11 септември 2013г.; Медникаров Б., К. Колев, С. Люцканова. Проблеми със сигур-
ността на офшорни нефто- и газодобивни съоръжения. Международна научно-прак-
тическа конференция “Съвременни технологии в офшорната промишленост”, Варна 
3-5 октомври 2013г. Варна. с. 165-172) 

= използването на сценарии (Медникаров, Б., К. Колев, К. Калинов. Изисква-
ния към процеса на оптимизиране на системата за защита на пристанищата и военно-
морските бази, Хемус-2008,  Международна научна конференция, София, 2008 с. 309-
320; Медникаров, Б., К. Колев, К. Калинов. Вариант за оптимизиране на системата 
за защита на пристанищата и военноморските бази от терористични атаки. Хемус-
2008, Международна научна конференция, София, 2008 с. 321-332;  Колев К., П. Ка-
лоянчев, Н. Димитров. Подходи за създаване на сценарии за реализация на разкрити 
заплахи, под редакцията на Воденичаров, С. и Д. Ангелов. Защита на пристанища, 
София, 2008. С. 185-193); 

Приноси в област: “Сигурност и отбрана”, професионално направление “Во-
енно дело”: 

-  доказване с нови средства на съществена нова страна на използване на: 
= системният подход (Колев К., Организация на корабната служба, СТЕНО, 

Варна, 2010г. с.118; Колев К. Съвременното развитие на теорията на военноморските 
сили. Годишник, факултет “Командно-щабен” – ВА, София 2/2010г. с. 135-150; Еф-
тимов Е., К. Колев, П. Климов. Тенденции за развитие на военноморските сили, от-
разяващи съвременната асиметрия на противопоставяне. Международна конферен-
ция “Морската мощ на държавата и борбата с пиратството и тероризма”, Морски на-
учен форум, Варна т.1/2011 с. 7-15; Колев К., Асиметричността на информационното 
противопоставяне в съвременният въоръжен конфликт. Научна конференция с меж-
дународно участие, Морски научен форум, Варна, т.1/2013г; Колев К., Военномор-
ски контрол на морските пространства и тенденции за развитие на патрулните кораби 
на страните от Черноморския регион, Научни трудове, ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, 
Варна, 29/2009 с. 163-168; Колев К., Военноморски контрол на морските пространс-
тва и тенденции за развитие на противоминните кораби на страните от Черноморския 
регион, Научни трудове, ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, Варна, 29/2009 с. 169-173; Колев 
К. Изисквания на литоралния въоръжен конфликт и тенденции за развитие на под-
водниците на страните от Черноморския регион, Научни трудове, ВВМУ “Н.Й. Вап-
царов”, Варна, 29/2009 с. 174-180; Колев К., Тенденции в развитието на ракетните 
катери. Известия на СУ-Варна, Серия “Морски науки”, 2011г. с. 3-11; Колев К., Тен-
денции в развитието на противокорабните ракетни комплекси. Научни трудове, 
ВВМУ, Варна, 30/2012 г. с. 209-219; Колев К., Сравнителен анализ на въоръжението 
на конвенционалните подводници трето и четвърто поколение. Научни трудове, 
ВВМУ, Варна, 30/2012 г. с. 220-224) 
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= използването на сценарии (Колев К. Анализ и оценка на риска при управле-
ние на формирование въоръжени сили. Военен журнал, №5/2009, София. с. 80-95) 

Приноси в област: “Социални, стопански и правни науки”, професионално 
направление “Администрация и управление”: 

-  доказване с нови средства на съществена нова страна на използване на:  
= системният подход (Колев К., Екологични предизвикателства, свързани с неф-

топровода “Бургас - Александруполис”. VII международна научна конференция “Си-
гурността в ЮИ Европа”, книга 2, София. 2010 г. с. 85-104; Колев К. Екологични 
предизвикателства пред проекта “Бургас - Александруполис”. Геополитика & геост-
ратегия, №4/2010 София; Kolev. K., Competitive Intelligence. E-LITERA SOFT, Varna, 
2014. p.214) 

Приноси в област: “Педагогически науки”, професионално направление “Те-
ория и управление на образованието”: 

-  доказване с нови средства на съществена нова страна на използване на:  
= системният подход (Колев К., Анализ на рейтинга на ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” 

в професионално направление “Военно дело”. Конференция “Университетското об-
разование в сферата на сигурността”, ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна. 22 - 
23.06.2012 г.) 

5. Значимост на приносите в представените публикации на доцент д.н. Ки-
рил Николов Колев за науката и практиката 

Значимост на приносите в област: “Сигурност и отбрана”, професионално нап-
равление “Национална сигурност”за науката и практиката: 

= Изпълнен първи етап на проект по “Програма №10” на Министерството на 
отбраната на тема “Защита на пристанища и военноморски бази”. Завършеният етап 
на проектът получава много висока оценка от Министерството на отбраната и воен-
номорските сили. Колективът получава награда “Варна” за високи успехи в областта 
на техническите науки през 2008г (Медникаров, Б., К. Колев, К. Калинов. Изисква-
ния към процеса на оптимизиране на системата за защита на пристанищата и военно-
морските бази, Хемус-2008,  Международна научна конференция, София, 2008 с. 309-
320; Медникаров, Б., К. Колев, К. Калинов. Вариант за оптимизиране на системата 
за защита на пристанищата и военноморските бази от терористични атаки. Хемус-
2008, Международна научна конференция, София, 2008 с. 321-332;  Колев К., П. Ка-
лоянчев, Н. Димитров. Подходи за създаване на сценарии за реализация на разкрити 
заплахи, под редакцията на Воденичаров, С. и Д. Ангелов. Защита на пристанища, 
София, 2008. С. 185-193); 

= Изпълнен проект с международно финансиране “Анализ и оценка на навига-
ционния риск за петролопровода “Бургас - Александруполис” Колективът получава 
награда “Варна” за високи успехи в областта на техническите науки през 2012г (Мед-
никаров Б., К. Колев. Проектът “Бургас - Александруполис” и предизвикателствата 
пред българската национална сигурност. Геополитика & геостратегия, №6/2009 Со-
фия, с. 32-53; Медникаров, Б., К. Колев. Предизвикателства пред националната си-
гурност на Република България, свързани с реализацията на нефтопровода “Бургас - 
Александруполис”. VII международна научна конференция “Сигурността в ЮИ Ев-
ропа”, книга 2, София. 2010г. с. 3-67) 

= Съвместен проект на ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, Варна и Maritime Universitet, 
Constanta с международно финансиране за разработване на магистърска програма 
“Морска сигурност и безопасност” - 2013-2014г и продължава да е в процес на изпъл-
нение (Kolev K., Management of Maritime Security. STENO Publishing House, Varna, 
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2014. p.256; Колев К., Управление на морската сигурност. СТЕНО, Варна 2015г.  
с.240) 

Значимост на приносите в област: “Сигурност и отбрана”, професионално нап-
равление “Военно дело”за науката и практиката: 

= Разработване на национални доктринални и концептуални документи в об-
ластта на отбраната и въоръжените сили в състава на сформираните работни групи 
(Доктрина на морските операции) 2010-2014 и продължава да е в процес на изпълне-
ние. 

Значимост на приносите в област: “Педагогически науки”, професионално 
направление “Теория и управление на образованието”за науката и практиката: 

= Разработване и въвеждане на типово Задание за провеждане на стажа на ви-
пускника от ВВМУ и Задание за индивидуално провеждане на практика на корабите 
от ВМС за курсантите от специализация “Корабоводене за ВМС” през 2012-2013г; 

= Разработване на документацията и потвърждаване на акредитацията в про-
фесионално направление “Военно дело” по специалност “Организация и управление 
на военните формирования на тактическо ниво” с оценка 9.41 и срок на акредитация 
13.06.2019г. 

= Разработване на документацията и потвърждаване на акредитацията за под-
готовка в ОНС “Доктор” в професионално направление “Военно дело” по специал-
ност “Организация и управление на въоръжените сили” с оценка 9.62 и срок на акре-
дитация 18.12.2019г 

= Изпълнен проект за програмна акредитация за подготовка в ОНС “Доктор” 
в професионално направление “Национална сигурност” по специалност “Военно-по-
литически проблеми на морската сигурност”  и в професионално направление “Ад-
министрация и управление”  по специалност “Организация и управление извън сфе-
рата на материалното производство (национална сигурност)” – успешно изпълнени, 
като по специалност “Военно-политически проблеми на морската сигурност” е полу-
чена акредитационна оценка 9.07 със срок до 23.01.2019г., а по специалност “Орга-
низация и управление извън сферата на материалното производство (национална си-
гурност)” с положителна оценка и срок на акредитация е до 31.05.2018г. 

= Изпълнен проект за разработване на учебно-планова документация по нова 
специалност със срок на обучение -1.5 г. за кадрови военнослужещи с висше образо-
вание за обучение по специалност “Офицер на тактическо ниво на управление” и 
практическото му изпълнение; 

= В резултат на разработената стратегия в (Колев К., Анализ на рейтинга на 
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” в професионално направление “Военно дело”. Конференция 
“Университетското образование в сферата на сигурността”, ВСУ “Черноризец Хра-
бър”, Варна. 22 - 23.06.2012 г.) през 2013 и 2014г. рейтинговите оценки на ВВМУ “Н. 
Й. Вапцаров” в професионално направление “Военно дело” го поставят на първо 
място в класацията на сродните му университети (НВУ “Васил Левски” и ВА “Г.С. 
Раковски”): 

 =  Разработване на учебно-планови и програмни схеми на английски език за 
подготовка на курсанти по три специализации за нуждите на Катар и Сърбия през 
2013-2014 г. 

6. Оценка в каква степен приносите в представените публикации са дело на 
доцент д.н. Кирил Николов Колев 
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От представените за рецензиране 26 публикации – 15, което е 57,6% от общото 
количество публикации (с. 1031, което е 84,30% от общия обем) са самостоятелно 
разработени от доцент д.н. Колев; 5, което е 15,4% от общото количество публикации 
(с. 135, което е 11,0% от общият обем) са разработени с един съавтор; 6, което е 26,9% 
от общото количество публикации (с. 57, което е 4,70% от общият обем) са разрабо-
тени с двама съавтора. Разпределението на приносите по публикациите е както следва 
за 15 самостоятелни публикации (с. 1031) се възприема 100% са на техния автор; на 
5 публикации (с. 135), с един съавтор по 50% за всеки от авторите и за 6 публикации 
(с. 57) с двама съавтора по 33% за всеки от съавторите. В преобладаващата част от 
представените публикации 20, което представлява 73% от общото количество и съ-
ответно 1186 страници, което е 95,30% от общият обем участието на кандидата е с 
повече от 50% в приносите. 

По представените проекти, свързани с публикациите, като се изхожда от състава 
на колективите и работните групи, може да се приеме по 15% участие на доцент д.н. 
Колев в приносите по първи етап на проект по “Програма №10” на Министерството 
на отбраната на тема “Защита на пристанища и военноморски бази”, проект с между-
народно финансиране “Анализ и оценка на навигационния риск за петролопровода 
“Бургас - Александруполис” и Разработване на национални доктринални и концепту-
ални документи в областта на отбраната и въоръжените сили в състава на сформира-
ните работни групи (Доктрина на морските операции, 20% участие на доцент д.н. 
Колев в Съвместен проект на ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, Варна и Maritime Universitet, 
Constanta с международно финансиране за разработване на магистърска програма 
“Морска сигурност и безопасност”). 

Може да се приеме от 80 до 90% личен принос на доцент д.н. Колев за участие 
и ръководство на проектите - Разработване и въвеждане на типово Задание за про-
веждане на стажа на випускника от ВВМУ и Задание за индивидуално провеждане 
на практика на корабите от ВМС за курсантите от специализация “Корабоводене за 
ВМС” през 2012-2013 г.; Разработване на документацията и потвърждаване на акре-
дитацията в професионално направление “Военно дело” по специалност “Организа-
ция и управление на военните формирования на тактическо ниво” с оценка 9.41 и 
срок на акредитация 13.06.2019 г.; Разработване на документацията и потвърждаване 
на акредитацията за подготовка в ОНС “Доктор” в професионално направление “Во-
енно дело” по специалност “Организация и управление на въоръжените сили” с 
оценка 9.62 и срок на акредитация 18.12.2019 г.; Изпълнен проект за програмна акре-
дитация за подготовка в ОНС “Доктор” в професионално направление “Национална 
сигурност” по специалност “Военно-политически проблеми на морската сигурност”  
и в професионално направление “Администрация и управление”  по специалност 
“Организация и управление извън сферата на материалното производство (нацио-
нална сигурност)” – успешно изпълнени, като по специалност “Военно-политически 
проблеми на морската сигурност” е получена акредитационна оценка 9.07 със срок 
до 23.01.2019 г., а по специалност “Организация и управление извън сферата на ма-
териалното производство (национална сигурност)” с положителна оценка и срок на 
акредитация е до 31.05.2018 г; Изпълнен проект за разработване на учебно-планова 
документация по нова специалност със срок на обучение -1.5 г. за кадрови военнос-
лужещи с висше образование за обучение по специалност “Офицер на тактическо 
ниво на управление” и практическото му изпълнение;       

7. Критични бележки за рецензираните трудове 
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Относително малко е количеството на цитиранията - двадесет и две - и на пуб-
ликациите в индексирани издания по представените за рецензиране трудове. Авторът 
има публикации в индексирани издания, но те не са представени за рецензиране, до-
колкото са били представяни при други рецензирания. 

8. Лични впечатления и становище на рецензента по останалите страни от 
дейността на кандидата 

Познавам лично доц. Колев от близо 25 години и впечатленията ми за него са 
преки и пълни. Мнението ми за него като личност и специалист е изключително ви-
соко. В определени периоди от неговото професионално развитие съм рецензирал не-
гови текстове и съм давал отзиви. В работата си е целенасочен, систематичен, добро-
съвестен и коректен. Професионалното му развитие е системно и последователно. 
Притежава изявена вътрешна мотивация и работоспособност. Като личност е умерен, 
колегиален и отзивчив. 

Доцент д.н. Кирил Колев в периода от 2011 до 2015 г. е ръководител на катедра 
“Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС”. За този период, 
в катедрата бяха написани общо 3 монографии, 12 учебници и учебни пособия, по-
вече от 150 доклади и статии. Една от монографиите (2013 г.) и един от учебниците 
(2014 г.) бяха удостоени с индивидуална награда “Варна”. Ежегодно в катедрата се 
обучават осем докторанта по три докторски програми, трима докторанти успешно 
завършиха обучението си, защитиха дисертационни трудове и получиха ОНС “док-
тор”, един НС “доктор на науките”, а в процедура на защита са двама докторанти. 
Един преподавател спечели обявен конкурс и е назначен на академична длъжност 
“доцент”. В катедрата са разработени и изградени учебно-материален образец на ПКР 
“Екзосет”, Тактически военноморски симулатор и Интерактивен стрелкови комп-
лекс. 

9. Среда за предаване на натрупания опит и знания на по-младите колеги. 

Под ръководството на доц. д.н. Кирил Колев продължават подготовката си 
трима докторанти: 

- Костадин Любомиров МИХАЙЛОВ зачислен през 2013 г. за обучение в за-
дочна форма с дисертационен труд “Теория и практика на извънсъдебните споразу-
мения при решаването на конфликти в морския транспорт” за придобиване на ОНС 
“Доктор” в професионално направление “Администрация и управление”  по специ-
алност “Организация и управление извън сферата на материалното производство (на-
ционална сигурност)” с научен ръководител доц., д.н. Кирил Николов Колев. Изпре-
варва Индивидуалния план за подготовка и е сдал изпитите от докторантския мини-
мум, направил е четири публикации по темата на дисертационния труд. 

- кап. III р. ас. Валентин Симеонов ВАСИЛЕВ зачислен през 2014 г. за обучение 
чрез самостоятелна подготовка с тема на дисертационния труд “Анализ и оценка на 
заплахите за офшорната промишленост в националните морски пространства” за при-
добиване на ОНС “Доктор” в професионално направление “Военно дело” по специ-
алност “Организация и управление на въоръжените сили” с научен ръководител доц., 
д.н. Кирил Николов Колев. Сдадени три изпита от докторантския минимум по Инди-
видуалния план за подготовка, направил е три публикации по темата на дисертаци-
онния труд. 

- кап. III р. ас. Петър Росенов КЛИМОВ зачислен през 2015 г. за обучение в за-
дочна форма с дисертационен труд “Изграждане, организация и управление на среда 
на сигурност и безопасност в националните морски пространства” за придобиване на 
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ОНС “Доктор” в професионално направление “Национална сигурност” по специал-
ност “Военно политически проблеми на морската сигурност” с научен ръководител 
доц., д.н. Кирил Николов Колев. Сдаден един изпит от докторантския минимум по 
Индивидуалния план за подготовка, направил е една публикация по темата на дисер-
тационния труд. 

Под ръководството на доцент д.н. Кирил Николов Колев подготовката на но-
вопостъпилите асистенти (ст. л-т ас. Тодор Коритаров, ас. Сияна Люцканова, к-н III 
р. ас. Валентин Василев) в катедра “Организация и управление на тактически подраз-
деления от ВМС” е организирана с едногодишен “План за подготовка на новоназна-
чен преподавател”, за контрола на чието изпълнение е лично отговорен ръководителя 
на катедра. 

Под ръководството на доцент д.н. Кирил Николов Колев к-н III р. ас. Валентин 
Василев и ст. л-т ас. Александрина Ангелова разработват учебно пособие по вирту-
ално симулативно проиграване на модулни елементи от плаването и бойното изпол-
зване на въоръжението на групата кораби за провеждане на практически упражнения 
на тактическия военноморски и навигационния симулатори. Модулните елементи 
включват отделни структурни части от курсовете за бойна подготовка на корабите и 
обхващат въпроси по командване и управление (команди, подавани на корабите), ор-
ганизация на корабната служба,  тактическо маневриране по видовете отбрани и за-
щита, предварителна подготовка (хидрометеорологически и тактически условия за 
провеждане на бойните упражнения, определяне на схеми на маневриране, инструк-
таж на групата записи, оценяване на бойните упражнения), бойно използване и отчи-
тане на използването на оръжието от групата кораби, навигационно осигуряване на 
бойните действия. Модулните елементи се подготвят по различни варианти за всеки 
тип въоръжение, с възможности за сглобяване в по-големите конструкти на съвмест-
ните учения на тактическите групи кораби, както и за натрупване на данни за статис-
тически анализ на способите за използване на тактическите групи по нови мисии и 
съставни задачи в интерес на определяне на параметрите на ситуационното управле-
ние, т.е. включват определен изследователски елемент. 

В катедрата е изградена среда за предаване на натрупания опит и знания на по-
младите колеги. 

 Въз основа на анализа и оценката на представените за рецензиране трудове, 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав, Правилника за неговото 
прилагане, Правилника за развитие на академичния състава на ВВМУ и условията на 
конкурса за заемане на академична длъжност  „професор” в област на висше образо-
вание “Сигурност и отбрана” по професионално направление “Национална сигур-
ност” и учебни дисциплини “Морска сигурност и безопасност” и “Фирмено разузна-
ване”, обявен в Държавен вестник бр. 5 от 20.01.2015 г. предлагам на състава на ува-
жаемото научно жури да бъде обявен за спечелил конкурса за заемане на акаде-
мична длъжност  „професор” допуснатият кандидат доцент д.н. Кирил Николов 
Колев. 

                   

Рецензент: 

09.04.2015 г.    проф. д.ик.н.    Димитър Канев 
Гр. Варна 


