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1. Актуалност и значимост на разработвания научен 

проблем 

Актуалността на дисертационния труд  е свързана с доказаната 

необходимост от прилагане на всеобхватния подход на НАТО на 

оперативно ниво. Анализът на резултатите от проведените операции на 

НАТО в динамично променящата се съвременна среда за несигурност 

показват, че съюзът притежава доказал се инструмент  за справянето с 

кризисни ситуации. Новите предизвикателства, рискове и заплахи 

изискват прилагането на всеобхватния подход, съчетаващ в себе си 

всички инструменти на мощта (на национално и международно ниво) – 

политически, дипломатически, граждански, икономически и военни.  

Всеобхватният подход съчетава в себе си координирано използване на 

всички инструменти на мощта за въздействие върху средата за 

сигурност, изпълнение на поставените цели и постигане на желаното 

крайното състояние.  

Опитът, натрупан от НАТО и ЕС през последните години показва, 

че военните средства не са в състояние да обхванат целия спектър от 

необходимите действия за справянето с все по-сложните 

предизвикателства в сферата на сигурността в съвременния свят. 

По темата на дисертационния труд няма много разработки. 

Държавите и международните организации използват всеобхватния 

подход от началото на двехилядните години.  

Авторите на български език са съсредоточени във ВА „Г. С. 

Раковски“  (Стойчев, Желев, Кисьов). Сравнително малко са и 

разработките на английски език. (Coning, C., and Friis К. Coherence and 

Coordination the Limits of the Comprehensive Approach. – In: Journal of 

International Peacekeeping, 2011/3, /25. Dion, E. Synergy: A Theoretical 

Model of Canada’s Comprehensive Approach. iUniverse, 2017. Kuijt, J. The 

comprehensive approach and NGOs: coherence and its effects on dealing with 
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dilemmas and differences. University of Nijmegen 2012. Mustonen, J. Good 

Practices of a Comprehensive Approach to Crisis Management. Finnish 

Centre of Expertise in Comprehensive Crisis Management, 2015).   

Значимостта на изследването се определя от полезността на 

предложената от автора завършена теоретична концепция за прилагане 

на всеобхватния подход в НАТО на оперативно ниво. 

Темата на дисертационния труд  „Невоенни аспекти при прилагане 

на всеобхватния подход в НАТО на оперативно ниво” съответства с 

основното съдържание на разработката.  

Оценката на автора за състоянието на проблема свързан с 

невоенните аспекти при прилагане на всеобхватния подход в НАТО на 

оперативно ниво, към момента на публикуване на дисертационния труд 

е вярна. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния 

труд 

Методологията на дисертационното изследване е подбрана 

правилно и коректно. Насочена е както към постигане на целите и 

задачите на изследователското търсене, така и към доказването на 

основната научно –изследователска идея. 

Набирането на информацията за изследването е осъществена 

посредством успешна комбинация от изследователски методи: 

литературен обзор, анализ и синтез, сравнение, системен подход. 

Използван е и метода на експертните оценки на основата на анкетна 

карта и свободно интервю. При анализа на данните от емпиричното 

изследване са приложени статистическите методи количествен и 

качествен анализ. 

Дисертационният труд представен от майор инж. Валентин Иванов 

Георгиев на тема  „Невоенни аспекти при прилагане на всеобхватния 
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подход в НАТО на оперативно ниво” е с общ обем от 265 стандартни 

страници. Структурата обхваща увод, три глави с изводи към всяка 

глава, общи изводи, заключение и приложения. Основния текст обхваща 

178 страници, 88 литературни източника и 10 приложения. 

Структурата, съдържанието и обема на дисертационния труд 

съответстват на изискванията. Получените резултати са изчерпателно и 

коректно описани и според мен са достатъчни за постигане на 

поставената цел и изпълнение на поставените научни задачи. 

 

3. Характеристика на научните и научноприложните 

приноси в дисертационния труд.  

В дисертационния труд са постигнати научни и научно-приложни 

приноси. Те могат да се отнесат към натрупване на нови знания 

свързани с подобряване на взаимодействието между военния и 

невоенния компонент при разрешаването на кризи, базирано на 

координирано използване на всички елементи на мощта и подобряване 

на синергичния ефект в постигането на поставените цели и желаните 

резултати при прилагането на всеобхватния подход при провеждане на 

операции от НАТО и за управление на кризи в рамките на Европейския 

съюз. 

Приносите обогатяват съществуващите знания, доказват и 

развиват съществени страни в разкритите от автора съществуващи 

научни проблеми. Тези приноси се заключават в: 

3.1. Научни приноси: 

• Обогатена е теорията, свързана със същността и основните 

характеристики на невоенните аспекти при прилагането на всеобхватния 

подход в НАТО и/или ЕС. 

• Дефинирани са предизвикателства при прилагането на 

всеобхватния подход в съвременните операции и при управление на 
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кризи, на базата на които са предложени направления за тяхното 

преодоляване. 

3.2. Научно-приложни приноси: 

• Систематизирани са нови подходи, техники и процедури за 

усъвършенстване на координацията и взаимодействието между 

различните участници в кризи (конфликти), като е доказана тяхната 

приложимост и ефективност. 

• Разработен е модел за действие на невоенните участници и 

определяне на необходимите им компетентности в процеса на планиране 

на операции на оперативно ниво в НАТО и/или ЕС, който подпомага 

координацията и взаимодействието между военните и невоенни 

участници в планирането на операции и по този начин допринася за 

повишаване на ефективността на същите. 

• Разработен е модел за действие на националния ситуационен 

център (НСЦ) при управление на кризи (на национално ниво), който 

подпомага координацията и взаимодействието между различните 

структури и ведомства в процеса на управление при кризи. 

Приемам получените резултати от изследването  и приносите на 

автора.  

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд 

Аналитичната характеристика на дисертационния труд дава 

положителна оценка както на достоверността му така и актуалността на 

приносите му. 

Изследването представя научна разработка, в която са предложени 

конкретни,  полезни и практически осъществими решения, базирани на 

ясно формулирани подходи, за ефективно прилагане на всеобхватния 

подход в НАТО на оперативно ниво с цел координирано използване на 
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инструментите на мощта за въздействие върху средата за сигурност, 

което позволява да се постигне синергия в усилията на невоенните и 

военните участници при разрешаването на кризи и конфликти. 

Разработката се характеризира с висока степен на иновативност, 

като се обръща внимание не само върху повишаването на координацията 

и взаимодействието на оперативно ниво между различните участници в 

планирането и провеждането на операции на НАТО, а и върху 

разширяването на сътрудничеството между НАТО и ЕС и подобряването 

на системата за управление на кризи в Република България.   

Дисертацията и авторефератът са самостоятелно дело на автора и 

успешно защитават изявените от него в справката претенции за научни и 

научно приложни приноси. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Публикациите свързани с дисертационния труд са 4 (четири). Три 

доклада на научни конференции и една статия. 

Стилът на автора е задълбочен, достъпен, академичен. Според мен, 

посочените публикации представляват съществена част от изследването 

и отразяват получените резултати в него. 

 

6. Литературна осведоменост и компетентност на 

докторанта 

Авторът познава в детайли състоянието на проблема свързан с 

прилагането на всеобхватния подход за разрешаване на кризи и 

конфликти и необходимостта от координирано и адекватно използване 

на различните източници на мощ. Отнася се творчески, бих казал 

прекалено критично към съществуващия литературен материал. 

Използваните източници в дисертацията са 88 броя. Анализът на 
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списъка с използваните заглавие показва отличната осведоменост на 

автора. 

 

7. Оценка за автореферата 

Авторефератът е разработен съгласно изискванията и отразява в 

пълен обем същността, методологията и резултатите на изследването. 

 

8. Критични бележки 

В представения от автора дисертационен труд няма анализ на 

съществуващи разработки по темата.  

Препоръчвам на автора да издаде учебник на основата на 

получените резултати в дисертационния труд. 

 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които 

рецензентът смята, че следва да вземе отношение 

Майор инж. Валентин Иванов Георгиев притежава, както  отлично 

образование, така и богат професионален опит. Същият е докторант в 

редовна форма на обучение в катедра „Съвместни операции и 

планиране“, Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г. С. 

Раковски“ - от 2017 г. до 2019 г.  

Нямам съвместни публикации с кандидата. 

 

10. Заключение 

Разработеният дисертационен труд от майор инж. Валентин 

Иванов Георгиев на тема „Невоенни аспекти при прилагане на 

всеобхватния подход в НАТО на оперативно ниво” по съдържание, обем 

и структура отговаря на изискванията за придобиване на образователна 

и научната степен „доктор”, регламентирани в Закона за развитието на 
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академичния състав в Република България и Правилника за неговото 

прилагане.  

Справката за изпълнение на минимални национални изисквания за 

ОНС „доктор“ в област на висше образование 9.„Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност” за майор инж. 

Валентин Иванов Георгиев показва 90 точки при необходими 80 точки. 

 

11. Оценка на дисертационния труд 

Предлагам на майор инж. Валентин Иванов Георгиев, автор на 

дисертационния труд „Невоенни аспекти при прилагане на всеобхватния 

подход в НАТО на оперативно ниво“ да се присъди образователна 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” 

 

Дата ......…                                        Рецензент …............................. 

(подпис) 

 


