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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Представеният за защита труд доказва актуалността и значимостта на 

научния проблем както в структурно отношение, така и чрез получените 

резултати. Дисертационният труд е разработен в сфера, в която има налични 

изследвания и приложения в практиката, така и ред все още нерешени въпроси, 

част от които са съществено научно-изследователско предизвикателство. В това 

отношение майор инж. Валентин Иванов ГЕОРГИЕВ е поставил една доста 

амбициозна и не толкова лесна за реализиране изследователска цел, а именно, „да 

изследва необходимостта от прилагане на всеобхватния подход и да се разкрият 

направленията за повишаване на взаимодействието и координацията между 

невоенните и военни участници при прилагането на посочения подход“. 

Настоящото изследване е извършено във връзка с налаганото в съвременния 

свят мислене, че трансформационните процеси оказват влияние на системите за 

сигурност в глобален аспект. Това касае пряко както способностите на военния 

компонент, ангажиран с обезпечаване на сигурността, отбраната и териториалната 

цялост на държавите, а от друга страна способностите на невоенния компонент за 

действия при кризи. Прилагането на всеобхватния подход по своята същност 

предполага синхронизирано използване на всички инструменти на мощ при 

разрешаването на кризи и конфликти. 

НАТО разглежда съществуващите или потенциалните кризи отвъд 

границите на Алианса като евентуални потенциални заплахи влияещи върху 

сигурността на държавите членки и територията им. В последните години се 

появиха нов вид кризи и конфликти, характеризиращи се с нови способи и методи 

на използване, не само на въоръжени сили, но и на скрита дипломация. 

Разрешаването на конфликтите само с военни средства вече е на втори план и 

следва да се използва само в краен случай. Тази съвременна динамична среда 

изисква поддържане на постоянна адаптация към съществуващите и възникващи 

заплахи и поддържане на адекватни способности за противодействие. 

Едно от необходимото направление за повишаване на потенциала на 

военният и невоенният компонент е да се подобри координацията между тях при 
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действия при кризи или конфликти, с което следва да се подобри 

взаимодействието на участниците и ще даде възможност за по-ефективни 

действия и достигане на желаното крайно състояние при провеждане на операции 

на оперативно ниво в НАТО. 

В този смисъл темата на дисертационния труд е особено актуална. Тя има не 

само подчертана теоретична, но и определена практико-приложна значимост. 

Посредством разработване на настоящия труд, свързан с невоенните аспекти при 

прилагане на всеобхватния подход в НАТО на оперативно ниво на управление, 

които оказват съществено влияние върху националната сигурност и се извеждат 

като предпоставка за успех при изграждането на високо равнище на сигурност и 

отбрана в национален и наднационален характер. 

Основното съдържание на научната разработка на майор инж. Валентин 

Иванов ГЕОРГИЕВ напълно съответства на темата на дисертационния му труд 

„Невоенни аспекти при прилагане на всеобхватния подход в НАТО на оперативно 

ниво”. Предложеният за рецензиране дисертационен труд касае научни въпроси в 

предметна област сигурност и отбрана, които са категорично дисертабилни. 

Резултатите от подобно научно изследване са безусловно необходими и 

определено биха способствали за усъвършенстване на стратегическите и 

оперативни планове за управление на страната в пълен обем на изискванията и 

динамиката за развитие на съвременната среда за сигурност както на национално, 

така и на между национално ниво. Като се има предвид, че изследвания с подобно 

съдържание са все още рядкост у нас, настоящият дисертационен труд ще запълни 

един вакуум в системата на невоенните аспекти в НАТО на оперативно ниво на 

управление и следдипломна квалификация. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Получените научни резултати в дисертационния труд ми дават твърди 

основания да подкрепя посочените от кандидата за присъждане на образователна 

и научна степен „доктор“ в автореферата претенции за приноси, които определям 
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в две основни направления като научни и научно-приложни приноси и ги 

свързвам със следните постигнати резултати: 

2.1. Приноси с научно значение:  

2.1.1. Обогатена е теорията, касаеща същността и основните 

характеристики на невоенните аспекти при прилагането на 

всеобхватния подход в НАТО и/или ЕС. 

2.1.2. Дефинирани са предизвикателства при прилагането на 

всеобхватния подход в съвременните операции и при управление 

на кризи, като са предложени направления за тяхното 

преодоляване. 

2.2. Приноси с научно-приложно значение: 

2.2.1. 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. 

2.2.2. 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. 

2.2.3. 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. 

Анализът и интерпретацията на данните съдържат необходимите 

теоретични обобщения в търсенето на ново решение на актуален проблем от 

областта на  прилагането на всеобхватния подход в съвременните операции и при 
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управление на кризи, като с това представляват оригинален принос в 

съвременната наука. 

В научно отношение предложеният дисертационен труд може да се 

използва в учебния процес на широк кръг читатели – за курсанти, слушатели, 

студенти и специализанти от Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 

Национален военен университет „Васил Левски“, Висше Военноморско училище 

„Никола Йонков Вапцаров“, а също така да бъде предназначен за използване при 

обучение по сродни специалности в професионално направление „Национална 

сигурност“ в други висши учебни заведения и научно-изследователски институти, 

работещи в сферата на сигурността и отбраната на страната и в чужбина. 

В практическо отношение, приложимостта на разработката се очаква да е 

по-значима, тъй като осигурява добра платформа за системното разбиране и 

натрупване на познание от страна на държавните институции в управлението на 

кризи, която от своя страна е елемент на националната сигурност. 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство  

Към днешна дата не ми е известно да са постъпили сигнали относно 

публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен или неанонимен характер. 

Нямам данни представяния научен труд или част от него да са плагиатствани. 

Считам, че дисертационният труд е лично дело на майор инж. Валентин 

Иванов ГЕОРГИЕВ. 

4. Критични бележки и препоръки 

В представения дисертационен труд и автореферата към него съществуват 

технически и редакционни грешки, неточности и повторения при оформянето му 

от автора, които не намаляват научната му стойност. 

Посочените недостатъци не се отразяват негативно върху значимостта на 

приносите в дисертационния труд. Дисертацията е задълбочен и самостоятелен 

научен труд по актуален проблем и с постигнатите научни и научно-приложни 

приноси доказва способността на докторанта самостоятелно да разработва 

въпроси, важни за системата за национална сигурност на страната. 
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Основната ми препоръка е, че резултатите от изследването, освен чрез 

автореферата и с публикациите по темата, следва да получат необходимата 

публичност чрез издаването на учебник или учебно пособие по темата. 

5. Заключение 

Предложеният дисертационен труд от майор инж. Валентин Иванов 

ГЕОРГИЕВ на тема: „Невоенни аспекти при прилагане на всеобхватния подход в 

НАТО на оперативно ниво” е напълно завършен научен труд, който съответства 

на заглавието и основното съдържание на разработката. 

Считам, че дисертационният труд на докторанта майор инж. Валентин 

Иванов ГЕОРГИЕВ отговаря на изискванията на чл. 6 (3) от Закона за развитие 

на академичния състав в Република България и на чл. 27 от Правилника за 

прилагането му и се явява необходимата основа за присъждане на образователна и 

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

отбрана”, професионално направление 9.1 „Национална сигурност”, по докторска 

програма „Военнополитически проблеми на сигурността”. 

6. Оценка на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд на майор инж. Валентин Иванов 

ГЕОРГИЕВ отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България и Правилника за прилагане на закона за развитието 

на академичния състав в Република България.  

Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: „Невоенни 

аспекти при прилагане на всеобхватния подход в НАТО на оперативно ниво” 

разработен от майор инж. Валентин Иванов ГЕОРГИЕВ. 

 

ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ: 

ПОЛКОВНИК ДОЦ. Д-Р ИНЖ.                               ГАЛИН ИВАНОВ 

          16.01.2020 г. 


