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I. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 
  
 Дисертационния труд с автор майор инж. Валентин Георгиев е 

преминал всички процедури, предвидени в Закона за развитието на 

академичния състав в република България, Правилника за неговото 

прилагане и Правилника за развитие на академичния състав във ВА 

„Георги Стойков Раковски“. Представен е защита пред Научно жури от 

катедра „Съвместни операции и планиране“, факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ – София. 

Кандидатът работи в същата катедра. Предявената амбиция в добре 

конструирания увод е развита в три основни раздела със съответните 

изводи. Обемът е от 265 листа, използвани са 88 източника. 

 Кандидатът формулира, изследва и приключва успешно една тема 

известна от времето на Сун Дзъ. Актуалността и научната новост в работата се 

демонстрира чрез съвременната визия и интерпретация на всеобхватния 

подход при намеса в конфликти с военни и невоенни средства. Авторът 

представя самостоятелна научна система (понятийна, правна, организационна, 

дидактическа и управленска) за отговор на динамичната среда и свойствените 

и заплахи чрез поддържане на адекватни способности за противодействие. 

Темата успешно е ограничена в оперативния армейски кръг и води към 

последващи предложения за усъвършенстване на процесите при 

разрешаването на възникващи и съществуващи кризи. както и при 

прилагането на всеобхватния подход в съвременните операции. Самата 

разработка е пример за целенасоченост и ешелониране на материята – всяка от 

трите глави успешно решава три отделни научноизследователски задачи. В 

този аспект отбелязвам високия методологически стил на катедрата и ролята 

на научния ръководител полк. доц. д-р Стоян Стойчев. 
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Служебното развитие, преминатите курсове, личният опит и 

педагогическата практика на кандидата са много добра основа за научно 

израстване. Вижда се подреденият, изчистен и целенасочен подход на офицер 

от инженерни войски. 

II. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Приносите в дисертационния труд са в съответствие с поставените цели. 

Използваната методология за решаването на научните задачи е надлежно 

описана, показана в текста и дава количествени, и качествени резултати, в 

които са комбинирани теоретични и приложни продукти в няколко основни 

направления. 

Кандидатът подхожда към „всеобхватния подход“ чрез разкриването на 

глобалните промени в света, които налагат нови изисквания към системите за 

сигурност в глобален аспект. Анализът се стреми да търси динамиката между 

военния и невоенния компонент в отбраната и защитата на териториалната 

цялост на държавите. Откроен е невоенният потенциал за действия при кризи 

на оперативно ниво. 

Процесите са разгледани успоредно - в рамките на НАТО и на ЕС. 

Сравнителният анализ откроява както процесите на синхронизация, така и на 

незадоволителна координация. Материята е пренесена в условията на Р 

България и са направени предложения за оптимизиране на всеобхватния 

подход, който е проследен от неговото иницииране до днешните му 

концепции за приложение. Същността му е определена разбираемо и 

професионално - комбинирано използване на всички източници на национална 

и съюзническа мощ за превенция и противодействие на съществуващите и 

зараждащи се кризи и конфликти. 

Обобщенията са обвързани с приложната сфера чрез разкриване на 

направленията за повишаване на взаимодействието и координацията между 

невоенните и военни участници при прилагането на посочения подход. 
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Достиженията са добре очертани като теоретични постановки и задачи на 

национални структури участващи в процеса за управление на кризи. 

Разработката дава представа за предимствата на всеобхватния подход, 

разкрива и трудностите при прилагането му. Безспорно достижение е 

обвързването на най-рационалното използване на всички източници на мощта 

в зависимост от факторите, пораждащи кризите и противниците, които стоят 

зад тях. Анализирани са 5 основни области (домейни) на всеобхватния подход 

на НАТО към операциите – политическа, военна, икономическа, социална, 

информационна и инфраструктурна. 

Очевидно е търсенето на нови подходи за противодействие спрямо 

източниците на несигурност в съвременната среда. Военният фактор е 

допълнен с познатите инструменти на мощта, които са осъвременени, 

допълнени и потвърдени с данни от емпиричното изследване. Процесът на 

управлението е разположен едновременно в няколко плоскости – на 

оперативно ниво (но във връзка с политическо, стратегическо и тактическо) и 

по линия на превенцията, намесата при кризи и възстановяването. 

Източниците на сила (мощ) съгласно теорията на всеобхватния подход на 

НАТО са подложени на иновативен анализ. Намерена е най-важната посока – 

да се работи за адекватно подготвен персонал за координация и 

взаимодействие с гражданските фактори за изпълнение на задачи, свързани 

актуалното проявление на домейните от средата на сигурност. 

Приемам за приложен продукт разработения в дисертацията Модел за 

действие на националния ситуационен център (НСЦ) при управление на 

кризи. 

 Авторът завършва изследването съобразно поставените цели и 

извлечените обобщения, като поставя нови научни проблеми, с които ще се 

управляват кризисните процеси в бъдещето - институционална култура на 

военните и гражданските субекти, синтез на йерархичните военни органи и 

инертните граждански структури, инвестиции в човешките ресурси, 

провеждането на учения за придобиване на нови способности. 
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III. Критични бележки. 

Предлагам на автора в бъдеще да се съсредоточи в разплитането на 

правно-институционалния смог, който бюрократизира управлението при 

кризи. Не съм съгласен с постановката, че липсва законодателство. Напротив, 

то първо, е претрупано и постоянно се променя без стратегически замисъл, 

второ, НАТО, ЕС и отделните държави развиват сложни собствени системи. 

Всичко това създава голям обем, който трудно се осмисля и координира. Той 

изисква големи структури в институциите и намалява фронтовия ресурс. А 

рисковото общество, в което живее светът се характеризира с ежедневно 

динамика и проблеми, които си създава самият социум. 

Целесъобразно е да се види и системата от фактори, по които оценяват 

кризите държавите, разположени на изток от Република България. 

IV. Заключение. 

Дисертационният труд засяга актуална тема и е задълбочен аналитичен 

продукт. Освен, че осветлява важни теоретични и приложни въпроси, той 

извежда и проблеми за решаване в перспектива. Разработката, синтезът в 

Автореферата и четирите публикации доказват способността на докторанта 

самостоятелно да се справя с всеобхватни предизвикателства, които ще 

възникват пред системата за национална сигурност. 

Обогатената теоретична постановка за невоенните аспекти при 

прилагането на всеобхватния подход в НАТО и ЕС, обновената система от 

подходи, техники и процедури за усъвършенстване на управлението при кризи 

и рационалното използване на резултатите от проведената експертна оценка са 

довели до позитивни научни и приложни резултати. 

Кандидатът има всички възможности да продължи работата за 

всеобхватния подход на стратегическо ниво. 

V. Оценка на дисертационния труд. 

Казаното ми дава пълно основание да дам положителна оценка на 

дисертационния труд „Невоенни аспекти при прилагането на всеобхватния 

подход в НАТО на оперативно ниво” и предлагам на журито да присъди 
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на докторанта майор инж. Валентин Иванов Георгиев образователна и 

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

отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”. 

 

30.12.2019 г.                                         Изготвил становището:    (П) 
гр. София                                                                        /Проф. д-р Вл. Иванов/ 
 

 
 

 


