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АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 
 
 
 
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от 

полк. доц. д-р Петър Господинов Маринов 
 

доцент в катедра „Сухопътни войски“ във факултет „Командно-щабен“ 
на Военна академия „Г.С.Раковски“ 

Област на висшето образование:   9. „Сигурност и отбрана” 
Професионално направление:        9.2. „Военно дело”  
Научна специалност: „Организация и управление на Въоръжените 

сили”; 

относно дисертационния труд на  
Владислав Славов Славов 

докторант чрез самостоятелна подготовка 
в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната” 

в Института за перспективни изследвания за отбраната 
на Военна академия „Георги Стойков Раковски” 

на тема:  

 
ПОДХОДИ И МЕХАНИЗМИ  НА СЛУЖБА „ВОЕННА 
ПОЛИЦИЯ”  ЗА ПОВИШАВАНЕ СИГУРНОСТТА  НА 

МНОГОНАЦИОНАЛНИ ВОЕННИ КОНТИНГЕНТИ  
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

за получаване на образователната и научна степен „доктор”  
в област на висшето образование   9. Сигурност и отбрана, професионално  

направление  9.1 Национална  сигурност,  
научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство  

(Управление на сигурността и отбраната)“ 
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1. Значимост на изследвания проблем в научно и научно-

приложно отношение. 
 Актуалността на темата се обуславя на първо място от 

необходимостта за изясняване и разглеждане на въпросите, свързани с 
поддържане на съществуващите способности от служба „Военна полиция”, 
усъвършенстването им и придобиването на нови в контекста на динамичната 
среда за сигурност и все по-ясно очертаващият се асиметричен характер на 
заплахите и произтичащите от това предизвикателства.  

Въпреки съществуването на подобни изследвания в другите държави 
членки на НАТО, както и наличието на значителна база от регламентиращи 
документи в тези държави, все още новите тенденции в развитието на тази 
част от структурата за сигурност не е анализирана с оглед на влиянието и 
върху увеличаване спектъра от дейности на службата във вътрешнодържавен 
и международен план. 

 

2. Обоснованост на целите и задачите в дисертационния труд. 
Представеният дисертационен труд е  в обем от 180 страници, 

структурирани в увод, три глави с изводи към всяка от тях, заключение, 
списък на използваната литература, таблици  , фигури, схеми и снимки, 
подкрепящи аргументирането на основната теза. Основните обобщения и 
изводи са изложени  в заключението.  

Основната теза на автора  е правилно дефинирана в съответствие с 
изследователския проблем заложен в темата на дисертационния труд. За 
обосноваване на дефинираната теза авторът е определил за решаване  пет 
изследователски задачи. Те са правилно определени и тяхното решаване 
предполага извеждането на научни и научно-приложни резултати, които да 
аргументират изпълнението на поставената цел.  

Правилно са определени и обекта и предмета на изследването.  
 
3. Съответствие между избраната методология и методика на 

изследване и поставената цел и задачи на дисертационния труд. 
За нуждите на изследването е обработен достатъчен по обем 

литература, която  обхваща общо 86 (осемдесет и два) източника, от които 
27 източника на български, 3 на руски и 23 на английски език и 33 интернет 
източника. Прави впечатление големият брой на интернет източници.  
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Приложените аналитичен и концептуален подход, както и  структурен 
и теоретичен анализ и синтез, съответстват и удовлетворяват нуждите на 
научното изследване. 

4. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 
(описание и оценка), включително наличие на оригинален принос в 
науката. 

Дисертационния труд притежава ясно изразен аналитичен характер, 
който е насочен в няколко основни посоки, в съответствие с поставените 
задачи. Това води и до постигането на съответните приносни моменти, 
заявени от авторът в автореферата. В съответствие с чл.27 на ППЗРАС е 
необходимо да бъдат постигнати и дефинирани научни резултати. В 
разработката най-общо те могат да бъдат систематизирани по следния начин; 

Научни резултати: 
1) Проведено е цялостно теоретично изследване относно 

пребиваването на чужди военни контингенти на територията на страната от 
началото на Втората световна война до днес.  

2) Чрез анализ на литературни източници по проблема в исторически 
аспект са проследени създаването и развитието на военната полиция в 
България от 1877 г. до наши дни.  

3) Чрез сравнителен анализ е доказано, че служба „Военна полиция“ 
изпълнява по-ефективно задачи, свързани с охраната и сигурността на 
многонационални военни контингенти на територията на Република 
България, сравнение с подразделения от Българскта армия.  

Научно-приложни резултати: 
1) Предложен е описателен модел за действие на служба „Военна 

полиция“ и пътища за неговата промяна.  
2) Получени са резултати, които потвърждават по-голямата 

ефективност и безопасност при изпълнение на задачи от служба „Военна 
полиция“ по охраната и сигурността на многонационални военни 
контингенти на територията на Република България.  

3) Предложени са препоръки от политически и законодателен 
характер за повишаване на институционната и функционална ефективност на 
служба „Военна полиция“ и утвърждаването й като специализирана 
структура за опазване на реда и гарантиране сигурността на хората в 
системата на Министерството на отбрана 

 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, 
характер на изданията,в които са публикувани.  
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Основни моменти от дисертационния труд са верифицирани  в 
предоставените 3 (три) публикации, от които едната е в чужбина. 
Публикациите са доказателство за научния интерес на дисертанта по 
изследваната тематика.  

6. Цитиране от други автори, отзиви в научния печат и др. 
Нямам информация предложените материали за са цитирани от други 

изследователи в тази научна област.  
 

7. Мнения, препоръки и бележки. 
Въпреки неоспоримите достойнства на дисертационния труд са 

допуснати и някои слабости които дисертантът трябва да се стреми да 
избягва в бъдещата си дейност.  

Някои от направените изводи имат описателен характер. В глава 
трета, извод 3 има характера по-скоро на хипотеза, която подлежи на 
верификация.  

Допуснати са някои неточности от редакционен и технически 
характер, които не намаляват стойността на труда, но влошават неговия вид.  

 
 

8. Заключение с ясно формулирана положителна или отрицателна 
оценка на дисертационния труд. 

Имайки предвид постигнатите научни и научно-приложни резултати в 
дисертационния труд на тема: „Подходи и механизми  на служба „Военна 
полиция” за повишаване сигурността на многонационални военни 
контингенти  на територията на Република България”, с неоспоримите 
му приноси и достойнства, декларирам своята положителна оценка и 
предлагам на уважаемото  научно жури да вземе решение, Владислав 
Славов Славов да придобие образователната и научна степен “Доктор” в 
област на висшето образование 9 Сигурност и отбрана, професионално 
направление  9.1 Национална  сигурност, научна специалност „Организация 
и управление извън сферата на материалното производство  (Управление на 
сигурността и отбраната)“. 

 
 
 
 

           22.06.2020 г.                      Член на научното жури: 
          гр. София                           полк. доц. д-р                           Петър Маринов 


	от
	Владислав Славов Славов
	на тема:

