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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Настъпилите значителни промени в съвременната среда на 

сигурност оказват влияние в глобален аспект. Сигурността в 

различните й аспекти, както и поддържането и придобиването на 

способности за нейното гарантиране и поддържане, като продукт с 

жизнено важно значение за всяко съвременно общество, са приоритет 

не само на държавата като отделен елемент, но и на международните 

организации имащи отговорност за поддържането на същата. 

Ако в миналото конфликтите се разрешаваха само с военни 

средства, то в последните години станахме свидетели на възникването 

на 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 заден 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. Комплексността на 

съвременната среда за сигурност изисква комбинираното използване на 

всички източници на мощ за превенция и противодействие на 

съществуващите и зараждащи се кризи и конфликти. Именно тази 

необходимост обуславя използването на Всеобхватния подход.    

Актуалността на темата произтича от постоянно усложняващата 

се среда за сигурност от една страна в лицето на съществуващите кризи 

и конфликти, а от друга в породената необходимост от превенция, 

поддържане и придобиване на нови адекватни способности, чрез които 

отделните държави и международните организации да отговорят на 

съвременните заплахи. Един от пътищата за справяне с посочените 

съвремнни заплахи е комбинираното и преценено използване на всички 

инструменти на мощта, което се явява и същността на всеобхватния 

подход.  
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Едно от практическите насоки за използването на всеобхватния 

подход има за цел подобряване на ефективността на провежданите 

операции при неутрализиране на кризи и конфликти, последващото им 

стабилизиране и възстановяване на държави със „слаб“ държавен 

апарат, оказващи влияние върху сигурността в Европа и на свет акато 

цяло. Прилагането на подхода по своята същност предполага 

синхронизирано използване на всички средства при разрешаването на 

текущи и възникващи кризи и конфликти, но на практика прилагането 

му се оказва не лека задача. Прилагането на всеобхватния подход 

изисква синхронизирано използване на инструментите на мощта на 

базата на извършен подробен анализ на средата за сигурност и 

анализиране на първопричините и взаимовръзниките за възникването и 

разрастването на конфликта. Използването на сила не винаги се явява 

решение на проблемите, а е необходимо комбинирано и съгласувано 

използване на невоенните и военнни участници. Това от своя страна 

поражда редица предизивикателства свързани с подобряването на 

взаимодействието между двете страни. Автора на дисертационния труд 

е засегнал едно от важните направления свързани с подобряването на 

координацията и взаимодествието между различните участници при 

прилагането на всеобхватния подход, чрез което следва да се постигне 

синергичен ефект при планирането и провеждането на различни видове 

операции в съвремената серда на сигурност. 

Промяна в средата за сигурност и надвисналите заплахи за 

Европа през последните пет години подтикна НАТО и ЕС на направят 

това, което не успяха за времето от създаването си до 2014 година. 

През посочения период двете международни организации постигнаха 

съгласие за взаимно допълване на съществуващите способности и 

придобиване на нови такива. Двете международни организации 

предприеха десетки мерки за противодействие на съвременните заплахи 

и управлението на кризи. Част от предприетите мерки са провеждане на 

паралелни и координирани учения имащи за цел подобряването на 
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координацията и взаимодействието не само между държавите членки на 

двете международни организации, но и между НАТО и ЕС. 

Република България като пълноправен член на двете 

международни организации има произтичащи задължения да подобри 

националната система за управление при кризи. С подобряването, на 

която от една страна следва да се подобри готовността на системата за 

сигурност да гарантира устойчивост при превенцията и управлението 

на кризи. А от друга чрез устойчивостта на националната система за 

кризи да се способства за допълването на общата сигурност в Европа. 

Съдържанието на дисертационния труд съответства на темата, с 

правилно ориентирани и поставени за постигане 

научноизследователски задачи. С тяхното постигане в рамките на 

изследването може да се приеме недвусмислено, че докторантът е успял 

да изпълни поставените задачи и чрез това да постигне поставената цел 

на дисертационния труд. 

Дисертационният труд на м-р инж. Валентин Георгиев се състои 

от увод, три глави, общи изводи, заключение приложения, и списък на 

използваната литература. Изложението включва основен текст в обем 

от 190 страници, в който са включени 7 фигури, 5 таблици и 88 

литературни източника. Приложенията към дисертацията са с обем от 

93 стр., като в него са включени общо 11 приложения, съдържащи 31 

диаграми, 53 таблици и една схема.  

Съотношението на главите е съответно 52 страници за първа 

глава, 74 страници за втора глава и 47 страници за трета глава, с което 

можем да потвърдим, че трудът се вмества в общоприетите норми за 

дисертационен труд за ОНС „Доктор”. 

Структурата на дисертацията съответства на изискванията за 

такъв вид научна разработка.  

2. Оценка на научните резултати и приноси в дисретацията.  

 Научната и научно-приложна стойност на дисертационния труд 

не подлежат на съмнение.  
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 За да постигне резултатите в своето изследване, за които дава 

своята обосновка в реферата към дисертационния си труд, авторът се е 

спрял на следните научно-изследователски задачи (НИЗ):  

1. Да се изследва необходимостта от прилагането на всеобхватния 

подход в съвременната среда за сигурност при разрешаването на 

възникващи и съществуващи кризи, и да се разкрият теоретичните 

постановки за повишаване на резултатите при прилагането му; 

2. Да се изследват особеностите при взаимодействието и 

сътрудничеството между военния и невоенния компонент в 

провежданите от НАТО операции и да се разкрият особеностите и 

предизвикателствата при взаимодействието и сътрудничеството между 

различните структури на национално ниво участващи в процеса за 

управление на кризи; 

3. Да се разкрият направленията за повишаването на 

взаимодействието между военните и невоенни участници в процеса на 

планиране на операции в НАТО на оперативно ниво и да се разкрият 

направленията за подобряване на националната система за управление 

при кризи. 

В дисертационния труд и автореферата се открояват дефинираните 

от автора претенции за научни и научно-приложни резултати. Като 

неоспорим научен резултат, който е един от приносите в 

диертационния труд на автора свързвам опитът за очертаване на 

основните предизивкателства при прилагането на всеобхватния подход 

и направените предложения за тяхното преодоляване. 

 Също така докторантът в дисертационния си труд е разгледал 

прилагането на всеобхватния подход в две направления: при 

планирането и провеждането на операции на НАТО на оперативно ниво 

и прилагането в процеса на управление на кризи. За всяко едно от 

посочените направления докторанта е разгелдал проблемните области, 

предизивикателствата, на базата на които е извършил свойте 
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предложения за усъвършенстване на процеса за прилагане на 

всеобхватния подход. 

Научните и научно-приложните резултати (приносите) на 

дисертационния труд могат да се сведат до следните: 

Научни резултати: 

1. Обогатена е теорията, касаеща същността и основните 

характеристики на невоенните аспекти при прилагането на 

всеобхватния подход в НАТО и/или ЕС. 

2. Дефинирани са предизвикателства при прилагането на 

всеобхватния подход в съвременните операции и при управление на 

кризи, като са предложени направления за тяхното преодоляване. 

Научно-приложни резултати: 

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. 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 

невоени участници в планирането на операции и по този начин 

допринася за повишаване на ефективността на същите. 

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. 

 Приемам за достоверни и напълно обосновани резултатите от 

научното изследване в дисертационния труд. Считам, че теоретико-

методологическата база е подходяща, използваните емпирични данни и 

резултати са реални и правдоподобни, а очертаните резултати - лично 

творение на автора. 
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 Приемам така посочените научни и научно-приложни резултати, 

които признавам за приноси на разработения дисертационен труд. 

Докторантър майор Валентин Иванов Георгиев в своя автореферат към 

дисертационния труд е посочил 4 (четири) броя публикации, при изискуеми 

три. Същите са публикувани, кореспондират с темата на същия, като всичките 

са лично дело (самостоятелни публикации) на докторанта. 

3. Критични бележки. 

В дисертационния труд има допуснати и някои слабости. Така 

например би било добре целия труд да премине под редакторски 

преглед. С това биха се избегнали някои чисто технически, смислови и 

граматически грешки, които са допуснати в него. 

В дисертационния труд има и някои слабости. При разкриване на 

същността, характеристиките и основните понятия, свързани с 

взаимодействието се наблюдава твърде широко изследване на 

различните области, автори, речници, източници и синоними. 

 Изводите към глава първа биха могли да се прецизират още. 

Дори и след личнат ами намеса като научен ръководител на докторанта 

в него остана желанието да се правят по-пространствени изводи. Така 

на моменти се загубва истинския смисъл в самия извод, но това е 

свързано с желанието на докторанта да представи в пълна степен 

постигнатото от него в труда му. 

 От друга страна изводите като цяло са обвързани с материала 

посочен/използван в главата, обслужват в този им вид, решаването на 

научно-изследователските задачи (НИЗ) и конкретно на първата НИЗ.  

Глава втора на дисертационния труд е леко разтеглена (74 

страници). Но в тази глава докторантът прави доста пространствени 

анализи на различните източници на мощ, разкрива ефикасността при 

използването на същите в една съвременна операция и не на последно 

място разкрива основните предизвикателства стоящи пред прилагането 

на невоенните източници на сила в съвременните операции. 
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От материала използван и посочен в глава втора, и от посочените 

изводи към нея определено се налага разбирането, че изводите 

обслужват като цяло решаването на НИЗ, но и тук същите са доста 

пространствени и на моменти размиват конкретното заключение, което 

е ценно. 

Смятам на следващо място, че материалът в глава трета на 

дисертационния труд в най-пълна степен разкрива и подпомага 

направените предложения за усъвършенстване прилагането на 

всеобхватния подход в съвременните операции провеждани както от 

НАТО и ЕС, така и при управление на кризи на национално ниво. 

Все пак остава усеането, че на база на материалът и насоките, 

които е „развърнал“ докторантът в тази (трета)глава считам, че може 

малко по-добре да се обвържат и аргументират изводите със 

направените изследвания и анализи в главата. 

При обобщените, общите изводи в края на своя труд, 

докторантът е преодолял някои от посочените слабости, но все пак 

считам, че е възможно едно по-добро представане на изводите и 

заключенията като цяло. 

Като финални критични бележки мога да посоча, че има някои 

грамтически и редакционни грешки, технически също и в главите след 

първата. Но за това посочих още в началото на критичните ми 

бележкии няма да конкретизирам излишно. 

Направените критични бележки не намалява стойността на 

предложения от автора труд. Те са по-скоро в посока на градивна и 

позитивна критика, с чието съобразяване дисертацията ще придобие 

още по категоричен характер на научна разработка. 

4.  Заключение. 

Научната и научно-приложната стойност на дисертационния труд 

са разпознаваеми в приемлива степен. Считам, че дисертационния 

трудът е завършено научно изследване по посочения начуен проблем. 

Също така заявявам, че авторефератът към него отговаря на 
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изискванията. Публикациите съответстват и имат връзка с научното 

изследване в труда. Считам също така, че дисертационния труд е лично 

дело на докторанта. 

Всичко това ми дава основание да заявя, че дисертационния труд 

на майор Валентин Иванов Георгиев отговоря на изискванията на 

Закона за развитие на акдемничния състав в Република България и на 

Правилника за неговото прилагане, и предлагам на научното жури да 

присъди на автора образователната и научна степен „доктор“ в област 

на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионална 

направление 9.1. „Национална сигурност“, по докторска програма 

„Военнополитически проблеми на сигурността“. 

5.  Оценка на дисертационния труд. 

На основата на изпълнените изсикванията за подобен вид научни 

трудове, на получените резултати и постигнатите в него научни и 

научно-приложни приноси давам „Положителна” оценка на 

предложения от автора дисертационен труд на тема: „НЕВОЕННИ 

АСПЕКТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД В 

НАТО НА ОПЕРАТИВНО НИВО“, с което потвърждавам отново своето 

лично мнение да се присъди на автора му – майор Валентин Иванов Георгиев 

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

„Сигурност и отбрана“, професионална направление 9.1. „Национална 

сигурност“. 

 

 гр. София 
30.12.2019 г. 
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