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Р Е Ц Е Н З И Я 

от професор доктор Павел Ангелов Ангелов, 

номер в Регистър за научната дейност в Република България – 33074, 

област на научна дейност: 9.1. Национална сигурност; 3.8. Икономика, 

област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“, 

научна специалност: 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(Управление на сигурността и отбраната)“; 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(Икономически основи на отбраната и Управление на човешките ресурси)“ 

(05.02.24.), 

„Военнополитически проблеми на сигурността“ (05.12.02.), 

професор в  катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, факултет 

за „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г. С. Раковски“, 

 

на дисертационния труд на майор инж. Димо Величков Гинев 

на тема „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УЧАСТИЕТО НА НЕВОЕННИЯ 

КОМПОНЕНТ В КОЛЕКТИВНАТА ОТБРАНА НА СТРАНАТА“, 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 

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

професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“, 

докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността” 

(05.12.02) 

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

В дисертацията се разглежда актуален и недостатъчно изследван 

проблем на участието на невоенния компонент (НВК) в колективната отбрана 

на страната. Основните аргументи за предприемане на изследването се 

състоят в разбирането, че: „.. съществува дефицит на нормативна и 

концептуална уредба за изграждане, поддържане и развитие на невоенни 

способности, като част от отбранителната мощ на страната.“; „… налице е 

потребност от решаването и на други проблеми от системен, организационен, 

функционален и ресурсен характер по отношение готовността на невоенния 

компонент за участие в отбраната на страната.“ 

По представения от автора дисертационен труд няма подобни 

разработки за български условия. Темата на дисертационния труд съответства 

с основното съдържание на разработката. В нея се съдържат съответните 

анализи, правят се логични изводи и обосновани препоръки и предложения за 

законодателни инициативи, корекции, преосмисляне на концептуалната 

рамка и нормативната регулация на НВК. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Представеният за обсъждане дисертационен труд е с обем 191 стр. 

основен текст с увод, три глави, общи изводи и препоръки, заключение, 

списък с използваните съкращения и информационни източници, както и 14 

приложения в 112 стр. Използвани са 77 източника, от които 4 на английски 

език, 27 нормативни акта и концептуални документи и 28 електронни 

източници. 

Докторантът твърди, че: „Научният проблем в изследването е свързан с 

несъответствието породено от постоянно повишаващите се изисквания към 
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способностите на системата за отбрана на страната и готовността на 

невоенният ѝ компонент, да изпълнява успешно задачи в интерес на 

отбраната на страната, независимо от формата, в който се провежда.“ 

Формулираната цел на изследването в дисертационния труд е: „… 

разкриване същността, състоянието, функциите и задачите на невоенния 

компонент, като част от системата за отбрана на страната, и определяне на 

основните направления за усъвършенстване на неговата готовност за участие 

в колективната отбрана на страната.“ Целта се преследва с решаването на три 

научноизследователски задачи: изясняване на същността и съдържанието на 

невоенния компонент на системата за отбрана на страната и дефиниране на 

основните му функции и задачи, които са свързани с участието в 

колективната отбраната на страната; извеждане на необходимите способности 

на невоенния компонент за участие в колективната отбрана на страната, както 

и изследване на реалната му готовност за работа във военно време;  

систематизиране на основните направления за усъвършенстване на участието 

на невоенния компонент в колективната отбрана на страната и предлагане на 

мерки за неговото оптимизиране.  

Обект на изследване на работата е „… системата за отбрана на страната 

и в частност нейния невоенен компонент.“ 

Предмет на изследването представляват: „.. способностите, подходите, 

механизмите и насоките за усъвършенстване на участието на невоенния 

компонент на системата за отбрана в колективната отбрана на страната.“ 

Изследването е поставено в рамката на четири ограничения, които се 

отнасят до: използване само на некласифицирани нормативни и 

концептуални документи, обнародвани до месец юни 2019 година; изследване 

на възложени военновременни задачи по отношение на участието на НВК в 
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националната и колективната отбрана само на територията на страната; 

изследване на основни функции, задачи и способности на НВК със съществен 

принос към отбраната на страната, без детайлизиране на всички негови 

подсистеми и специфични аспекти; анализирани са поуките от проведените 

съвместни тренировки и учения между елементите на НВК и въоръжените 

сили по отбрана на страната в периода след 2016 г. 

Авторът е формулирал следната работна хипотеза: „успешното 

усъвършенстване на участието на невоенния компонент в колективната 

отбрана на страната е възможно, ако съществено се подобри качеството на 

подготовката на неговите елементи (организации) за работа във военно време, 

значително се повиши комплексната му подготвеност за отбрана, основана на 

ефективна отбранително-мобилизационна подготовка на населението, на 

територията и инфраструктурата, и на националното стопанство и се 

усъвършенства ефективността на осъществявания контрол върху готовността 

на НВК за работа във военно време.“ 

Тази работна хипотеза логично се вписва към другите изследователски 

елементи. Подчертава се изследователския характер на работата, насочена 

към проучване, оценка и предложения за решаване на идентифицирания 

научен проблем. 

Дисертантът посочва като основни методически средства използването 

на широк набор общо научни методи, съобразени с комплексността на 

изследвания предмет (системен подход, анализ, сравнение и синтез). Освен 

тях се употребява и методът на експертните оценки на основата на анкетни 

карти и свободно интервю (беседа). Силен акцент в работата е анализа на 

данните от проведено емпирично изследване с приложени статистически 

методи, дескриптивен и сравнителен анализ. За обработката на данните са 
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използвани софтуерните продукти Microsoft Excel и Statistical package for the 

social sciences (SPSS). 

На основата на теоретичните, методологически и емпирични 

проучвания в дисертацията, докторантът прави обобщени изводи, препоръки 

и редица предложения за изграждането и функционирането на НВК, който 

обхваща всички държавни и недържавни органи за управление, структури, 

организации, сили и средства от системата за отбрана на страната, които имат 

възложени военновременни задачи. Тези препоръки и предложения са 

логични и целесъобразни и се отнасят до следните:  предприемане на 

определени законодателни инициативи и организационни промени в състава 

на администрацията на Министерския съвет; извършване на корекции на 

ръководството за планиране на отбраната, базирано на способности; 

разработване и приемане на Закон за управление при кризи; преосмисляне на 

принципите и организацията за възлагане на военновременни задачи на 

елементите на НВК, организирането на тяхното изпълнението и контрола. 

В заключението на работата се припомня констатацията, че в отбраната 

на страната все по-широко се прилагат невоенните способности и се твърди, 

че те ще „… запазят ролята си на прелюдия, авангард или последно усилие, 

преди реалното използване на военната мощ.“ Напомня се, че „… е 

необходима промяна във възгледите, касаещи определянето, изграждането, 

развитието и използването на нови, високоефективни, адекватни, оперативно 

съвместими с ВС невоенни способности…“ Акцентира се върху твърдението,  

че анализите и резултатите от проведеното емпирично изследване 

потвърждават, че изграждането на невоенни способности и осъществяването 

на контрол на готовността на организациите от НВК и на държавата като цяло 

са подценени и слабо разработени въпроси. 
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Прегледът на разработката показва, че като цяло в съдържателно и 

структурно отношение в дисертационния труд са свързани в добро логическо 

единство теоретични и емпирични въпроси на проблематиката на НВК на 

отбраната. 

 

3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 

Авторът предлага два научни и три научно-приложни резултати. 

Достоверността на изводите и предложенията в дисертационния труд е 

несъмнена, тъй като изследването се основава на нормативни, концептуални 

и литературни източници. Освен това налице са убедителни заключения, 

които са потвърдени от мащабно военно-експертно изследване. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Поради новостта на постигнатите резултати, самостоятелното авторско 

участие за постигане на основните резултати е несъмнено. 

За основни приноси на работата приемам: 

- формулирана е същността и съдържанието на невоенния компонент на 

системата за отбрана на страната, като са уточнени неговата мисия, функции 

и задачи в отбраната на страната и е създадена класификация на елементите 

на невоенния компонент на база на редица обективни критерии; 

- предложени са нови научни доказателства за диалектически връзки и 

зависимости между необходимите невоенни способности по задачи и 

елементи на невоенния компонент и са формулирани и уточнени 

компонентите и индикаторите за измерване на нивото на готовност на 
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невоенния компонент и на неговите елементи за участие в отбраната на 

страната; 

- доказано и уточнено е съдържанието на базовите невоенни 

способности на системата за отбрана на страната, необходими за ефективно 

осъществяване на националната и колективната отбрана на страната и е 

създадена и предложена Методика за изследване на състоянието на 

подготовката на невоенния компонент за работа във военно време и на 

готовността му за участие в отбраната на страната; 

- формулирани са конкретни предложения и препоръки за преодоляване 

на идентифицираните проблеми, слабости и несъответствия по отношение на 

концептуалната и нормативната база, управлението на невоенния компонент 

при изграждането и използването на невоенни способности, касаещи 

колективната отбрана на страната; 

- конструиран и предложен е концептуален Модел за контрол на 

готовността на невоенния компонент за участие в отбраната на страната, със 

съответен алгоритъм, който подпомага процеса на оценка на готовността на 

елементите на невоенния компонент за работа във военно време и допринася 

за повишаване на общата ефективност на системата за отбрана на страната. 

Тези приноси отразяват реални постижения в труда. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

По дисертационния труд са посочени 4 публикации (три доклада, от 

които един е в съавторство и една статия). Отпечатани са на български език и 

са публикувани в издания на ВА „Г. С. Раковски”. В тези публикации се 

отразяват съществени части от труда, вкл.: мисия, функции и задачи на НВК в 

колективната отбрана на страната; изследване на състоянието на 
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подготовката на НВК за участие в отбраната на страната; взаимодействие 

между органите на МВР и въоръжените сили на Република България при 

провеждането на съвместни операции; актуални проблеми при участието на 

НВК в отбраната на страната. 

Авторефератът отразява адекватно, доста обхватно резултатите на 

изследването. 

 

6. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Научната продукция е представена от кандидата и към този момент  не 

съм открил представяне за собствени на трудове, които изцяло или частично 

са написани или създадени от другиго, или използването на публикувани от 

другиго научни резултати, без позоваване или цитиране. Не ми е известно да 

има предявени претенции от други автори за некоректно използване на 

литературните източници, или да са постъпили сигнали относно 

публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен или неанонимен 

характер.  

Нямам съвместни публикации с кандидата. 

 

7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

В изследването се вижда, че авторът на дисертационния труд 

демонстрира задълбочено познание за нормите и практиката за използването 

на НВК в колективната отбрана на страната. Кандидатът показва познания за 

съществени национални и чужди литературни източници в областта на НВК 

за отбрана на страната. Мога да преценя, че познанията и компетентността на 

автора са достатъчни за успешно третиране на проблема за усъвършенстване 

на участието на невоенния компонент в колективната отбрана на страната. 
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8. Оценка за автореферата 

Авторефератът адекватно представя изследването и получените 

резултати от него. Представя авторските претенции за основните резултати в 

рамката на неговото заключение. 

 

9. Критични бележки 

Към труда могат да се направят следните бележки и препоръки: 

- сравнително ограничено е използването на теоретични разработки, 

които са свързани с темата, което е относително компенсирано с по-активно 

използване на нормативни и документални източници; 

- препоръчително е прецизиране на различни текстове, някои от тях са 

неубедително аргументирани; 

- препоръчително е по-смело заявяване и открояване на позицията на 

автора в сравнение с различни възгледи и тези. 

Направените забележки не променят положителната оценка за 

съдържателния характер и наличието на съществени приноси на докторския 

труд. 

 

10. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

смята, че следва да вземе отношение 

Досега нямах лични впечатления от научното развитие на докторанта 

през последните години. Свидетел съм на позитивни оценки за работата на 

докторанта от академичния състав на катедра „Политики, стратегии и 

отбранително планиране” на ВА „Г. С. Раковски”. 
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11. Заключение 

Предложеният за рецензиране дисертационен труд има характер на 

самостоятелно, задълбочено и завършено научно изследване. С него авторът 

демонстрира убедително способност да решава сложни теоретически, 

методически и практически проблемни въпроси в областта на използването 

на НВК за участие в колективната отбрана на страната. Отговаря на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за 

неговото приложение за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“ от автора. 

 

12. Оценка на дисертационния труд 

Давам положителна оценка на дисертационния труд и предлагам 

уважаемото научно жури на ВА „Г. С. Раковски” да даде образователната и 

научна степен „доктор” в област на висшето образование 9. „Сигурност и 

отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ на м-р 

инж. Димо Величков Гинев. 

 

Дата: 3.01.2020 г.   Рецензент: 

Проф. д-р П. Ангелов 

  


