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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р, инж. Милен Мирчев Иванов 
 

Русенски университет „Ангел Кънчев“, факултет „Юридически“, 

катедра „Наказателноправни науки и сигурност“ 

 

на дисертационния труд на м-р 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”. 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Сред функционалните области на отбранителната подготовка на 

държавата можем да различим ясно: политическа и стратегическа област, 

военен домейн, икономически и отбранителен домейн, социално поле и 

образователно поле. По-горе посочените области на подготовката за 

държавна отбрана съдържат конкретни задачи и области от интерес. 

Политическата и стратегическата зона включва държавни действия в 

областта на отбранителната политика, която основна цел е поддържане на 

суверенитет в случай на потенциална заплаха за вътрешната сигурност и 

война. Военната област включва държавни действия във военните 

отбранителни подготовки на държавата, чиято основна цел е поддържане на 

готовността на реагиращата система спрямо типично военни заплахи. 

Икономическата и отбранителната област включва държавни действия в 

областта на подготовката за отбрана, чиято основна цел е да се подготви 

подходяща функционална икономическа база. Социалното поле включва 

отбранителни подготовки, свързани с осигуряване на условия за гражданите 

да живеят в извънредна ситуация, съществуването им в застрашена среда за 

сигурност и оцеляването на цялото общество заедно с имуществото и 

собствеността си. Образователната област включва държавни дейности в 

областта на подготовката за отбрана на държавата, чиято основна цел е да 

се повиши обществената осведоменост в контекста на гражданите, 

изпълняващи наложени задачи за отбрана.  

Знанията за теорията и практиката в тази област са все още 

недостатъчно добре изследван феномен, който се нуждае от сериозна научна 

обосновка и задълбочено научно дирене, за да се изгради стойностна и 

апробирана на практика теория. В България има малък брой такива научни 

изследвания, но те касаят само отделни аспекти на проблема и до сега не са 

разработени достатъчно комплексно и конкретно. За първи път се прави 

опит на такова научно ниво да се изследват и намерят връзките между 
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невоенният компонент и войната и ефекта, който ще оказват на цялото 

общество. Това показва, че авторът на дисертационния труд се ориентира 

добре в научната област, като е идентифицирал и разработил актуален и за 

науката, и за практиката проблем. 

Структурата на научният труд е правилно избрана, за да се постигнат 

поставените цели и съдържанието отговаря в голяма степен на темата. 

Изложението показва, че докторантът е овладял основите на теорията, 

борави добре с терминологията, има аналитично мислене и умее да изложи 

разбираемо и задълбочено идеите си по изследваните проблеми. 

Видни от изложението са широката обща култура и ерудиция на 

докторанта. Научните проблеми в дисертацията са изследвани 

широкообхватно и задълбочено, като дисертацията се отличава със строга 

логика на изложението, а докторантът с добра писмовна култура. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

 Справката за приносите в автореферата на дисертацията, 

обособена като „3.3 Основни резултати“, отразява постиженията на 

кандидата, но формата, в която те са представени, не удовлетворява 

напълно. В дисертационният труд има постигнати значителни научни и 

практико-приложни резултати, но те не са отразени като такива. Според мен 

най-важните приносни моменти са: 

 Систематизирани 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. 

 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 
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елементите на невоенния компонент за работа във военно време и допринася 

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

 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. 

 Твърде спорен и необоснован е извода на автора, че е „необходимо 

да се прецени приемането на два изцяло нови закона: един за отбраната на 

страната и друг за въоръжените сили. Удачно е заглавието на императивния 

закон да бъде недвусмислено: Закон за отбраната на Република България 

(ЗОРБ)“ на стр. 134 от дисертационният труд. 

 Като необосновани могат да се определят и идеите на автора за 

създаване на „правна възможност за провеждане на гражданска 

мобилизация в мирно време.“ и за „мобилизация преди въвеждането на 

военновременен режим в страната.“ (стр. 136-137). 

 Съществуват и други спорни постулати в дисертационния труд, но 

те са резултат, по-скоро от сгрешена изходна теза, а не грешки на автора или 

на неговото научно дирене. 

 В определени абзаци е използвано друго глаголно време, различно 

от „сегашно историческо“, което е общоприето да се използва при сериозни 

научни разработки. 

 Библиографският списък не е оформен съгласно изискванията. 

 Основна задача в последващото научно израстване на автора е да 

преосмисли връзката между международното хуманитарно право и 

основните тези, които са издигнати и се защитават в настоящия 

дисертационен труд. 

5. Заключение. 
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 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 Димо Величков Гинев 

6. Оценка на дисертационния труд. 

 Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: 

„Усъвършенстване участието на невоенния компонент в колективната 

отбрана на страната” и съм съгласен на автора да се даде образователната и 

научна степен „доктор”. 
 

 

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

 


