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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Темата на разработвания труд на м-р Гинев е безспорно актуална и 

значима. Актуалността е определена от сложната динамична среда на 

сигурност, мултилатерални интереси и връзки в геополитиката, непознати 

асиметрични и хибридни заплахи, изискващи интегриран отговор на 

обединени сили от военни и невоенни компоненти на отбраната на страната. 

В дисертацията виждаме актуална визия на една вече дългосрочна генерална 

тенденция на отваряне на военния компонент на отбраната към гражданска 

експертиза, използване на външни ресурси и навлизане на ВС в нови 

територии като антитероризъм, кризисен мениджмънт и т.н.  

Значимостта на разработката се дължи на една дълго подценявана 

реалност на обществото - в отсъствие на военно обучение в училищата и на 

наборна военна служба, в недостиг на военно-патриотично възпитание - тя се 

явява разумна проекция на тези политики към настоящата ситуация при 

подготовката на обществото за отбрана. 

Разработки, свързани с невоенния компонент на отбраната има, макар и 

недостатъчно (вкл. на научния ръководител на докторанта доц. Гоцев, на 

Началника на отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка и Държавен 

военновременен план“, при дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ в 

МО - Иван Карабашев и др.), но всеки от тях съвсем фрагментарно има 

отношение към НВК (невоенен компонент) - дали засяга само една система, 

като вътрешната сигурност, или само отделни управленски функции като 

планирането на граждански ресурси или взаимодействието на елементите от 

системата за отбрана (последното при Илиан Сотиров). В дисертацията на 

докторанта Гинев има значително по-обхватен поглед и комплексно 

изследване на състоянието на тази национална политика. Така този труд се 

явява логично и разширено продължение и развитие на предходни идеи. 

Впечатляващ при този автор е ясният рационален подход - изследване 

на нормативната база, дефиниране на основни понятия, проверка на 

собствените тези чрез прецизно ЕСИ (точна дума за цялостното му 
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провеждане) и една съвсем чиста структура - първа част - теоретична, втора 

част - аналитична, трета част - приложна. Друг важен извод, с оглед на 

компетенциите ми като член на ДКСИ - авторът е успял да избегне 

класифициране на текста - напр. от доктрините AJP не използва само AJP-2, 

не използва никакви национални класифицирани източници, поради което 

резултатите от изследването спокойно могат да бъдат обществено достояние, 

най-вече на структурите на НВК на отбраната, което всъщност е и логиката 

на целия труд. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Предложеният от докторанта Гинев труд има характеристиките на 

научно изследване съобр. чл.27 ППЗРАС.  Избраните методи на изследване 

са подходящи за доказване на собствените тези, което е видно от 

последващото му описание:  

Дисертационният труд е с обем от 191 стр., структуриран в увод, три 

глави, общи изводи и препоръки, и заключение. 14 приложения с общо 112 

стр. създават достатъчно ясна представа както за изследователската дейност 

на докторанта, така и за получените резултати. Смятам за изключително 

ценни Приложения с №№ 7,8,9 (в последното се вижда задълбочената 

подготовка по провеждане на ЕСИ), 13 и 14 (които две приложения  на 

практика показват приложните приноси на докторанта).  

Смятам за постижение и доказателство за научната подготовка на 

докторанта проведеното ЕСИ с общо 204 респондента (35,8 % от ВС; 64,2 от 

структури на НВК на отбраната). Разработените 21 въпроса са сложни и 

детайлни, свързани пряко с темата на изследване, отчитат в двата си варианта 

особеностите във подготовката на военнослужещи и цивилни за участие в 

националната отбрана. Осигурена е представителност с участие на 

представители на над 20 отделни администрации на държавна и местна власт. 

Чрез него става ясно фактическото основание за научните приноси и за 

изводите и препоръките относно способности и готовността на НВК за 
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отбрана. Проведен е коректен критичен анализ на отговорите, вкл. със 

забележки към ВС, въпреки, че докторантът е част от ВС. 

Уводът е правилно структуриран, елементите обект, предмет и цел на 

изследването са коректни и точни, съответстват на съдържанието на главите 

и основните параграфи от текста на изложението. Трите 

научноизследователски задачи са по-обобщени и сложни от необходимото, 

биха могли да бъдат 4-6, но по-конкретни и по-точно да следват 

последователността и логиката на изложението. В общи линии обаче 

представят идеите на автора. 

Работната хипотеза в този си вид е по-скоро теза. Хипотезата е научен 

конструкт, който се доказва (което сме в състояние да изследваме с научни 

методи), тезата е твърдение, мнение, което не е предмет на изследване с 

научни методи.  

Използваната методология на изследването не е оригинална, но 

правилно подбрана за доказване на идеите на автора. 

Правилно са посочени ограничения в изследването по време, по място, 

по самата процедура и технология. По този начин разбираме правилната 

предварителна нагласа на автора за провеждане на изследването и 

достатъчно добрата връзка с научния ръководител. 

Глава първа „Теоретични основи на участието на невоенния  

компонент в колективната отбрана на страната“ развива теорията за 

участието на невоенния компонент в отбраната на страната, направени са 

добри усилия за дефиниране на понятийния апарат, формулирани са мисията, 

функциите и задачите на невоенния компонент в отбраната на страната, 

направени са и различни класификации на  елементите на невоенния 

компонент. 

Глава втора „Определяне на готовността на невоенния компонент за 

участие в отбраната на страната“ извежда базовите способности, които 

невоенния компонент трябва да изгражда и развива за участие в отбраната на 

страната и са изследвани състоянието и готовността на невоенния компонент 
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за работа във военно време. Според мен главата би трябвало да започва с 

параграф 2.3. Проблеми на участието на невоенния компонент в 

колективната отбрана на страната, който всъщност е анализ на актуалното 

състояние на сектора (след което 2.1. Определяне на необходими 

способности на НВК…, и 2.2. Изследване на готовността на НВК…), но 

приемаме и логиката на автора. 

Глава трета „Насоки за усъвършенстване на участието на невоенния 

компонент в колективната отбрана на страната“ чрез извеждане на три 

основни групи насоки и чрез разработване на Модел за контрол на 

готовността на НВК за участие в отбраната на страната, в рамките на четири 

параграфа, разкрива научно-приложните приноси на докторанта. 

С оглед създадената конструкция на труда, с основание може да 

потвърдя, че трите научно изследователски задачи са решени - съответно във 

всяка от трите глави, с което целта на научното изследване е постигната. 

Направените изводи и препоръки са обосновани в текста, предлагат собствен 

аналитичен и критичен поглед на автора към състоянието на НВК на 

отбраната на страната. 

Всяка от главите завършва с изводи, които правилно и резонно 

отразяват съдържанието им. 

Заключението е лаконично, но тук намирам много позитивен знак за 

научната подготовка на докторанта (който не се среща често) - има отговор 

на въпроса за потвърждаване или отхвърляне на хипотезата на изследването, 

който създава впечатление за завършеност като цялост на труда. Въпреки 

това може да бъде и по-широко, напр. с мястото и начина на изпълнение на 

задачите от увода, с прогнози за развитието на системата. 

Стилът на автора е очевидно утвърден, достатъчно научно обоснован, 

въпреки някои използвани научнопопулярни конструкции. Намирам 

достатъчно основание в текста на дисертацията и автореферата, както и при 

публикациите по темата да потвърдя, че научната и образователна 
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подготовка на докторанта е надлежно изпълнена от научното звено и научния 

ръководител.  

Резултатите от дисертационния труд могат да бъдат полезни както на 

ръководители и експерти в отбраната на страната, така и на учени и 

преподаватели. 

 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 

В дисертационния труд са оценени 2 бр. научно-теоретични и 3 бр. 

научно-приложни приноси. Приемам в цялост приносите за налични, 

достоверни и правилно изведени от текста.  

Приемам, че на този етап от научното развитие на докторанта и за този 

труд изведените приноси са достатъчни.  

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Развита и обогатена е теорията за участието на НВК в системата за 

отбрана - налице са нови формулировки, дефиниции и класификация по 

обективни критерии на елементите на НВК. Създадено е ново знание 

вследствие на анализ и синтез на научни факти, а също и от обработването на 

широко и компетентно проведено ЕСИ. Изведени са нови доказателства и са 

открити нови връзки (структурни и функционални) между елементи и по 

отношение на способности на НВК. 

Научно-приложните приноси засягат всички аспекти на проведеното 

изследване и буквално създават нова среда за развитие на системата: 

Чрез методиката за изследване на състоянието на подготовката и 

готовността на НВК за участие в отбраната на страната винаги може да се 

проверява актуално състояние на елементи. 

Предлаганите предложения и препоръки към нормативната основа на 

дейността, към управленската структура и технология на НВК и 
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способностите са комплексни, рационални и достатъчно подробно разписани, 

за да могат да бъдат изпълнени на различни нива в системата за отбрана. 

И най-сериозният принос е Моделът за контрол на готовността на НВК 

за участие в отбраната на страната (преобладаващо подкрепен от ЕСИ и на 

практика доказан). 

Приемам, че няма съмнение за авторството на дисертационния труд и 

указаните в него приноси. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Представените 4 публикации удовлетворяват изискванията за 

обвързаност и публичност на темата на дисертацията. Няма съмнение за 

участието и авторството в 3 от тях, респ. съавторството в една от тях на 

докторанта. 

В хода на обучението на докторанта, публикациите (2 бр. доклади от 

научни конференции, 1 статия във сп. Военен журнал и 1 бр. в електронно 

издание на НВУ - достатъчно авторитетна трибуна) са в период от 2 години и 

половина, което показва постоянен ангажимент на автора към 

демонстрацията на придобитото ново знание пред експертната общност. 

Нямам данни за цитиране или практическо използване на 

публикуваните от м-р Гинев материали. 

 

6. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

До датата на приключване на тази рецензия няма данни за получен 

неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в 

дисертационния труд и/или в публикациите по него. 

Приемам, че както дисертационният труд, така и заявените приноси в 

него са лично дело на докторанта м-р Гинев. 

 

 

 



8/10 
 

7.  Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Литературата от 77 източника (в това число на български и английски 

език) е актуална, цитираните източниците в над 90 % са издадени след 2010 г. 

(по-стари са някои нормативни актове и трудове по методологията на 

емпиричното изследване). Цитираните сайтове са с подробни адреси и могат 

да бъдат открити, вкл. са очевидни и датите на посещенията от докторанта. 

(Винаги при чужди източници възниква въпроса: Каква е езиковата 

подготовка на докторанта?) 

Смятам, че литературните източници са цитирани коректно. 

Сериозното количество нормативни актове и достатъчното изследвани 

научни и научно-популярни публикации по темата, вкл. от доказани 

експерти, ми дават основание да потвърдя, че осведомеността на автора по 

темата е налична. Придобита е нужната компетентност. 

Изведените дефиниции, класификации, изводите след всяка глава, 

както и общите изводи и препоръки в края на дисертацията са основание да 

потвърдим, че докторантът Гинев е навлязъл задълбочено в проблематиката 

на темата и е в състояние да оценява и анализира литературните източници, 

да изгражда собствено мнение и тези, основани на научни факти и подходи. 

 

8. Оценка за автореферата 

Приемам автореферата на дисертационния труд за обективен и 

адекватен със съдържанието му. Прегледът на увод, изложение, общи изводи 

и препоръки, заключение е коректен.  

Изведените научни резултати отразяват правилно приносите на 

докторанта. 

 

9. Критични бележки 

Към работата на докторанта, наред с позитивните оценки могат да 

бъдат предявени и някои претенции, произтичащи от определени слабости на 

текста: 
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- Някои проблеми бяха вече заявени в §.2 на тази рецензия, 

свързани със структура на увода и съдържание на задачи и хипотеза, размяна 

на параграфи в изложението и т.н.; 

- Дисертациите на доц. Гоцев и И.Карабашев, споменати в текста, 

не са цитирани в литературата като източници. ЗУФСЗНС също не е 

цитиран, а там в чл.17-20 има текстове по управление при кризи, подходящи 

за тази тема. Още повече, че авторът препоръчва създаване на нов ЗУК; 

- Списъкът с абревиатури и съкращения трябва да е в началото, а 

не в края; 

- БДС ISO 7144:2011 изисква раздели, не глави, макар това да не 

влияе като цяло на конструкцията на изследването; 

- Статистиката в автореферата не е вярна - дисертацията е 191 стр., 

303 е заедно с приложенията, но те не са част от нея и не трябва да бъдат 

вкарвани там. Няма характеристика „основен текст - 176 стр.“; 

- Според нас този труд се нуждае не само от изводи и препоръки, а 

и от прогнози относно развитието на системата за отбрана, в частност - на 

НВК, които сме сигурни, че авторът може да направи. Още повече, че 

изводите и прогнозите могат да бъдат доста песимистични за тази система. 

Горните бележки и препоръки обаче не намаляват като цяло стойността 

на постигнатите резултати от проведеното научно изследване от м-р Гинев.  

 

10. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смя-

та, че следва да вземе отношение 

Познавам докторанта отскоро. Прави впечатление на контактен, 

целенасочен и мотивиран млад учен и преподавател, с добра подготовка и 

очевидно добро бъдеще в тези си дейности.  

 

11.  Заключение 

Като имам предвид цялата предоставена ми информация относно 

докторанта м-р Димо Гинев, проведеното му обучение и неговите научни 
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постижения в дисертационен труд и приложени публикации, давам 

еднозначна оценка, че същият отговаря на изискванията за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“. 

 

12.  Оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд на тема „Усъвършенстване участието на 

невоенния компонент в колективната отбрана на страната“, представен за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по научната 

специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“, с автор м-р 

Димо Величков Гинев отговаря на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и Правилника за неговото 

прилагане.  

Като оценявам постигнатото, изказвам съгласие на автора да бъде 

присъдена ОНС „доктор“. 

 

 

 
Дата:                                                                Рецензент 

(проф. И.Великов) 

 


