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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

 Динамичността на съвременната среда за сигурност и 

комплексността на съвременните заплахи налагат поддържането на 

адекватни способности за превенция и управление на кризи. Това, че 

авторът на дисертацията се е насочил към изследване необходимостта от 

прилагане на всеобхватния подход и търсене на механизми за 

усъвършенстване на взаимодействието и координацията между невоенните 

и военни участници при прилагането на посочения подход, показва че 

притежава необходимите качества да открива и анализира актуални за 

съвремието ни и проблеми. 

 Съдържанието на дисертационния труд съответства на заявената 

за изследване тема, като структурата на разработката е адекватна на 

издигнатата хипотеза и формулираните на нейна база основни 

изследователски задачи като това допринася за успешното постигане на 

съответните резултати.  

 В изследването си докторантът демонстрира добра теоретична 

подготовка и задълбочено познаване на съвременната наука в изследваната 

област, като тези знания са приложени по един сполучлив и обоснован 

начин. Изводите, направени в края на всяка глава и общите изводи и 

заключения от изследването са логично следствие от извършените анализи. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

 Налице е обогатяване на съществуващите досега знания във 

науката и по-специално на теорията и практиката за управление на сложни 

процеси от многокомпонентни сили в полифакторна среда. 

 Авторството за декларираните научни и приложни приноси в 

дисертационния труд и публикациите по него е несъмнено. 

 Като най-значим принос мога да откроя разработеният от автора 

„Модел за действие на невоенните участници и определяне на 
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необходимите им компетентности в процеса на планиране на операции на 

оперативно ниво в НАТО и/или ЕС“. 

 Като цяло приемем за валидни дефинираните приносни моменти. 

 Безспорен е авторовият принос за получените резултати. 
3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

В дисертационния труд, аз лично, не откривам признаци или факти, 

които да навеждат към съмнения за плагиатство. 

4. Критични бележки. 

Хипотезата на научното изследване не е фокусирана конкретно към 

това, което е декларирал, че иска да изследва автора чрез заглавието на 

дисертационния труд. Това се е отразило негативно на цялостната 

конструкция на изследването и на получените резултати. Това е в резултат 

на недобре структурираният увод на дисертацията. 

Ясно личи прекомерния стремеж докторатът да ни запознае с всички 

аспекти на проблема, дори и такива, които са косвено свързани с 

изследвания проблем, като по този начин, на места, изследваният проблем е 

останал на втора линия, а приоритетно се изясняват второстепенни, 

несвързани конкретно с дисертацията тези. Тази излишна многословност и 

дисбаланс е следствие на широкото дефиниране още в увода на предмета и 

обекта на изследването, от които е последвала и една твърде широко 

дефинирана хипотеза. 

Недостатъчно добре е аргументиран, избрания за апробация на 

иновациите на автора, метод. Не става ясно от изложението каква е целта на 

това анкетиране. Тази неопределеност се отразява и на правилното 

обобщаване на получените резултати и на изводите от тях. Считам, че при 

избор на друг изследователски метод научните приноси биха били още по-

значими. 

 Библиографският списък не е оформен съгласно изискванията. 
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5. Заключение. 

 Дисертационният труд е задълбочено самостоятелно научно 

изследване, което отговаря на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” от автора Валентин Иванов 

Георгиев. 

6. Оценка на дисертационния труд. 

 Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: 

„Невоенни аспекти при прилагането на всеобхватния подход в НАТО на 

оперативно ниво” и съм съгласен на автора да се даде образователната и 

научна степен „доктор”. 
 

Дата: 21.12.2019 г.  ........................... Член на научното жури ......................  
 


