
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

 

от професор доктор Стефан Иванов Мичев,  

катедра „Национална сигурност“ при факултет „Информационни науки” на 

Университета по библиотекознание и информационни технологии   

 

 

за дисертационния труд на 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“. 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

         Актуалността на изследвания в дисертацията научен проблем е вън от 

съмнение, но трябва специално  да се отбележи, че Димо Гинев доказва тази 

актуалност като произтичаща и от дефицита на концептуална рамка за 

интегрирано изграждане и използване на невоенни отбранителни способности, 

като част от отбранителната мощ на страната.  

Постигнатите резултати ни убеждават, че докторантът е навлязъл в 

проблематиката и има точна оценка за разработките на други изследователи. 

Основното съдържание на дисертационния труд съответства на темата. 

Дисертацията е сполучливо структурирана в увод, три глави, общи изводи и 

препоръки, заключение и приложения.  

Успех за Димо Гинев и научния му ръководител е формулирането на 

обекта и предмета на изследването. Трябва да подчертая, че е налице единство 

между целта, задачите на изследването и постигнатите резултати. За решаване 

на задачите и за постигане на целта е направено емпирично проучване, 

посветено на готовността на невоенния компонент да участва в отбраната на 

страната. Другите аспекти на основния научен проблем в дисертацията са 

изследвани въз основа на действащи нормативни, концептуални и планови 

документи.  

Дисертационният труд съдържа нова интерпретация на факти, както  и 

анализи, изводи и препоръки. Накратко те се отнасят до определението на 

невоенния компонент и неговата мисията при участие в колективната отбрана 

на страната. 

Изследван е значим за теорията и практиката проблем, свързан с 

функциите на невоенния компонент, като са изведени базови невоенни 

отбранителни способности и са определени параметрите за тяхното изграждане. 

На базата на анализа се правят важни препоръки за подобряването на 

концептуалната рамка и нормативната уредба.  
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2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

В дисертационния труд са определени базовите невоенни отбранителни 

способности и начините на тяхното изграждане. Създадена е концептуална 

рамка, която осигурява необходимата теоретична основа за продължаване на 

изследването чрез разработената за целта методика. Оценена е готовността на 

организациите от невоенния компонент за участие в отбраната на страната. 

Като принос на докторанта може да се изтъкне фактът, че е обогатена 

теорията, свързана със същността и съдържанието на невоенния компонент на 

системата за отбрана на страната, и е предложена класификация на елементите 

на невоенния компонент на база на редица обективни критерии.  

Приемам оценения от докторанта като принос факт в дисертацията, че са 

изведени базовите невоенни способности на системата за отбрана на страната, 

необходими за ефективно осъществяване на националната и на колективната 

отбрана, но според мен това не може да се определи като научно-приложен 

резултат. 

Като научно-приложни резултати сполучливо са определени: Методиката 

за изследване на състоянието на подготовката на невоенния компонент за 

работа във военно време и на готовността му за участие в отбраната на страната 

и Моделът за контрол на готовността на невоенния компонент за участие в 

отбраната на страната. 

Авторефератът отговаря на изискванията. Той е самостоятелно 

произведение, в което са представени изчерпателно основните постижения в 

дисертационния труд. 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Дисертационният труд е лично дело на Димо Гинев. Използваните 

източници са добросъвестно цитирани. Не съм установил плагиатство и не съм 

получил сигнал за плагиатство в дисертационния труд и публикациите по него. 
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4. Критични бележки 

Според мен някои от формулировките на постигнатите резултати се 

нуждаят от редакция, за да се акцентира на приносния момент. От по-прецизна 

редакция се нуждаят и заглавията на точките в трета глава. Споменавам това 

само с оглед на основната ми препоръка - резултатите от изследването да 

получат необходимата публичност и чрез издаването на монографичен труд. 

5. Заключение 

          Представеният дисертационен труд на Димо Величков Гинев отговаря на 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и Правилника за неговото прилагане.  

6.  Оценка на дисертационния труд 

Давам положителна оценка на дисертационния труд 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“ и съм съгласен Димо Величков 

Гинев да получи образователна и научна степен „доктор“ в област от висшето 

образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност“ по научната специалност „Военнополитически 

проблеми на сигурността“. 

 

Дата                    Член на научното жури:  

проф. д-р Стефан Мичев 

                                                      


