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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Изследванията, свързани с използването на невоенните структури, сили 

и ресурси в съвременните военни конфликти и превръщането им във важен 

компонент на военната мощ и допълнителна способност на въоръжените 

сили в съвременните операции добиват все по-голяма актуалност и 

значимост.  

Независимо от позитивните промени в геополитическата обстановка в 

края на 20 и началото на 21 век, продължават да съществуват стари и се 

появяват много нови рискове и заплахи за сигурността. Навлизат нови 

средства за воюване и образци техника и въоръжение, променят се 

принципите, формите и способите за постигане на превъзходство и се 

изграждат способности за адекватна и ефективна реакция на всякаква 

кризисна ситуация. В тази връзка, прилагането на всеобхватен подход към 

сигурността и намирането на удачната формула за комбинация на военни и 

невоенни инструменти, способности и ресурси, става все по-важна 

предпоставка за успешното противодействие на военнополитическите кризи 

и конфликти.  

Към настоящия момент повече от очевидно е, че липсват задълбочени 

теоретични разработки касаещи основните принципи, механизми и подходи 

за използване в комбинация на военните и невоенни способности за 

противодействие на съвременните нетрадиционни, хибридни и асиметрични, 

преки и непреки действия, целящи ерозия на държавното управление, 

подривни действия и др., използвайки не груба военна сила, а паравоенни 

формирования или частни военни компании, което прави безспорна нуждата 

от подобни разработки.  

По тази причина заслужават подкрепа усилията на преподавателите и 

научните работници, провеждащи изследвания в посочената област. Затова и 

считам, че научните търсения на майор инж. Гинев, свързани с изследване на 

теорията и практиката по изграждане на национален модел за успешна 

интеграция на невоенните и военни способности на държавата за 
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предотвратяване и неутрализиране на подобни заплахи, в своята същност са 

дълбоко актуални и полезни. В такъв смисъл темата на дисертационният 

труд, както и  поставените в него цел и задачи, го правят достатъчно актуален 

като съдържание и значим като очаквани научни резултати.  

   

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Приемам предложените в автореферата научни и научно-приложни 

резултати, които основателно могат да бъдат приети за негови приноси. А те 

са: 

Научни резултати: 

1. Обогатена е теорията, свързана със същността и съдържанието на 

невоенния компонент на системата за отбрана на страната, като са 

формулирани неговата мисия, функции и задачи независимо от формата, в 

който се провежда отбраната на страната, и е предложена класификация на 

елементите на невоенния компонент, на база на редица обективни критерии. 

2. Систематизирани са нови знания, предложени са нови научни 

доказателства и са изведени диалектически връзки и зависимости между 

необходимите невоенни способности на невоенния компонент по задачи и 

елементи, формулирани са компонентите на нивото на готовност и 

индикаторите за тяхното измерване при участие в отбраната на страната. 

Научно-приложни резултати: 

1. Изведени са базовите невоенни способности на системата за 

отбрана на страната, необходими за ефективно осъществяване на 

националната и колективната отбрана на страната, и е разработена Методика 

за изследване на състоянието на подготовката на невоенния компонент за 

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

страната. 

2. Систематизирани са конкретни предложения и препоръки за 

преодоляване идентифицираните проблеми, слабости и несъответствия по 
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отношение на концептуалната и нормативната база, управлението на 

невоенния компонент и невоенните способности, касаещи колективната 

отбрана на страната.  

3. 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 елементите 

на невоенния компонент за работа във военно време и допринася за 

повишаване на общата ефективност на системата за отбрана на страната. 

Подходите са научни, методите са познати, аргументите са достоверни, 

а предложенията приемам за лично творение на автора. По тази причина 

считам, че предложените насоки, методика и модел са приложими и по-скоро 

биха усъвършенствали способностите на невоенния компонент. 

 

3. Становище относно наличието или липса на плагиатство  

Нямам сведения и не съм уведомяван за наличие на плагиатство или 

други опити за измама от страна на м-р Димо Гинев. Запознат съм с процеса 

на разработване на дисертационния труд, автореферата и публикациите по 

него и категорично считам, че не може да става дума за друго, освен за 

напълно самостоятелно разработен авторски научен труд. 

 

4. Критични бележки  

В дисертационния труд има и някои слабости. В началото на труда се 

наблюдава определен стремеж на автора да обяснява известни постановки, 

както и да влага излишна теория. Не винаги проличава разликата между 

съществуващите възгледи и авторските твърдения, а на моменти липсва 

убедителна защита на една или друга негова теза, подкрепена с научни 

аргументи.  

Срещат се и някои редакционни и стилови грешки, както и известни 

повторения, които в никакъв случай не намаляват стойността на 

дисертационния труд. 
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5. Заключение 

В резултат на направения анализ на дисертационния труд на майор 

Димо Гинев мога да направя обобщение, че същият е самостоятелно 

разработен и представлява задълбочено научно изследване, с добре очертани 

научни и научно-приложни приноси. Няма съмнение, че авторът е обогатил 

своите знания, придобил е значителни умения да разкрива проблеми и да 

предлага варианти за тяхното решение. На практика изцяло е решил 

поставените задачи и е постигнал целта, а резултатите получени в 

дисертационния труд имат значителна научно-приложна стойност.  

Авторефератът отговаря напълно на изискванията, налице са научни 

публикации по темата и това ми дава основание да твърдя, че 

дисертационният труд на майор Димо Гинев отговаря на изискванията на 

ЗРАС и ППЗРАС за придобиване на образователна и научна степен “доктор” 

по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността”, от 

област на висшето образование – 9 “Сигурност и отбрана” и професионално 

направление – 9.1. „Национална сигурност”.  

 

6. Оценка на дисертационния труд 

Наличието на конкретни резултати и различими научни и научно-

приложни приноси от майор инж. Димо Гинев, са основание да дам 

положителна оценка на дисертационния труд. 

 

 

02.01.2020 г.                                                  РЕЦЕНЗЕНТ: .............. 
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