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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д.н., инж. Милен Мирчев Иванов 
 

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

катедра „Наказателноправни науки и сигурност“ 

 

на дисертационния труд на Атанаска Георгиева Попова 

 

на тема: „Съвременната милитаризация на Черно море – заплаха 

за сигурността“, 

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. 

Черноморския регион е един от ключовите домейни на българската 

отбранителна политика. Това, в аспекта на членството на България в 

НАТО, поставя на дневен ред доброто познаване на геополитическите, 

политическите и военно-политическите процеси, протичащи в него и 

ролята и мястото на нашата страна в тях. В днешно време Русия ускорява 

разширяването и модернизацията на черноморския флот, като планът за 

модернизация на черноморския флот е една от най-амбициозните части на 

руската държавна програма за оръжейни поръчки за периода 2011-2020 г. 

През декември 2014 г. руското правителство одобри нова военна доктрина, 

разглеждаща НАТО като основна заплаха за сигурността на Русия. Още 

през 2007 г. Русия преустанови участието си в Договора за 

конвенционалните въоръжени сили в Европа (ДКВСЕ), а на 11 март 2015 г. 

прекрати и участието си в Съвместната консултативна група в рамките на 

ДКВСЕ и в резултат на това, окончателно се оттегли от Договора.  

Друг, ключов играч в региона – Турция, е страна кандидат за 

членство в ЕС, съюзник в НАТО, военноморска сила, активен участник в 

регионалната външна политика и ключов партньор на ЕС и нейното 

стратегическо местоположение е също така от голямо значение за другата 

сериозна заплаха, пред която са изправени както НАТО, така и ЕС, а 

именно самопровъзгласилата се Ислямска държава – Даиш. Освен това, 

Турция играе важна роля в борбата срещу заплахите за Черно море и Даиш 

и макар да счита анексирането на Крим от Русия за незаконно, Турция все 

още не е изразила ясна позиция по този въпрос или по последиците от 

него. Позицията ѝ, особено по отношение на конфликтите в съседните ѝ 

райони, поставят под съмнение и не са в синхрон с позициите на ЕС и 

НАТО, и едновременно с това е стратегически партньор в областта на 

сигурността и играе важна роля в Черноморския регион, включително 

както се изисква от условията на Конвенцията от Монтрьо от 1936 г. 
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Също така, трябва да отчетем и сравнително сложните отношения на 

Румъния и Грузия с Русия. 

Всичко това показва, че знанията за теорията и практиката по 

отношение на тези проблеми са все още недостатъчно добре изследван 

феномен, който се нуждае от сериозна научна обосновка и задълбочено 

научно дирене, за да се изгради стойностна теория, която да даде 

необходимите знания за взимане на адекватни решения от страна на 

нашата страна в този сложен геополитически пъзел. В България има 

научни изследвания, които касаят отделни аспекти на проблема но те не са 

разработени достатъчно комплексно и конкретно, именно през призмата на 

военната парадигма за контрол и решаване на натрупващите се проблеми. 

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, позволява да се 

постигнат поставените цели, като 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. 

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 отразява постиженията на кандидата, но 

формата, в която те са представени, не удовлетворява напълно. В 

дисертационният труд има постигнати и други значителни научни и 
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практико-приложни резултати, но те не са отразени като такива. Според 

мен най-важните приносни моменти са: 

1. Проведеният метод на експертните оценки показва, че 

съществува подценяване на рисковете и заплахите за сигурността както на 

региона, така и за националната сигурност на Р България по отношение на 

политиката на милитаризация на Черно море. 

2. Задълбоченото познаване на съвременната милитаризация в 

зоната на Черно море може да се използва като аргумент при реализацията 

на външната политика и политиката за сигурност на Р България, тъй като 

подпомага изясняването на същността и прогнозирането на 

външнополитическите действия на противниковите страни; 

 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 на стр. 130, че 

„На милитаризацията може да се отговори единствено със сила и с още по-

активна милитаризация, за което малките държави от региона нямат ресурс 

и могат да разчитат главно на съюзниците си…“ В дисертацията няма 

доказателства, които да подкрепят тази авторова теза. В международните 

отношения това се нарича „ескалация по спирала“ и е доказано емпирично, 

че подобна политика води, преди всичко, до военен сблъсък. 

Емпиричното изследване е постигнало добри и ясни резултата, но 

авторът не се е възползвал напълно от тях. Добре би било, тези резултати 

да бъдат онагледени и в съответните графики. Това би допринесло 

изключително много за систематизирането на резултатите и от там до 
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достигането на ново знание, което всъщност е принос към науката и 

практиката. 

Основна препоръка за последващото научно израстване на автора е 

да насочи научното дирене за връзката между международното 

хуманитарно право и основните тези, които са издигнати и се защитават в 

настоящия дисертационен труд, защото този аспект ще даде отговор на 

много въпроси, възникнали в процеса на изследването на проблема. 

5. Заключение. 

 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 Атанаска Георгиева 

Попова 

6. Оценка на дисертационния труд. 

 Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: 

„Съвременната милитаризация на Черно море – заплаха за сигурността” и 

съм съгласен на автора да се даде образователната и научна степен 

„доктор”. 
 

 

Дата: 12.06.2020 г. .................. Член на научното жури ......................  
 

 


