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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Представената дисертация е първата у нас цялостна разработка на проб-

лема за съвременната милитаризация на Черно море като заплаха за регионал-

ната и международната сигурност. Необходимостта от подобни трудове е оче-

видна и безспорна на фона на сложните процеси и високата неопределеност на 

средата за сигурност в широкото черноморско пространство.  

В българската специализирана литература има научни трудове, които за-

сягат отделни аспекти на въпроса за сигурността в зоната на Черно море, но 

няма самостоятелно изследване, още повече – дисертационно, на проблема за 

неговата милитаризация.  

В преобладаващата част от посочената литература акцентът е поставен 

върху политическата страна на заплахите за сигурността, докато в дисертацията 

се дава обективна оценка на особеностите и дълбочината на процесите на ми-

литаризация на черноморския регион. 

Дисертационният труд е основан на методологически издържаното 

допускане, че след началото на най-тежката криза между НАТО и Русия в 

последните десетилетия, възникнала в резултат на отделянето на Кримския 

полуостров от Украйна и включването му в границите на Руската федерация, 

започват и непрекъснато се задълбочават процесите на милитаризация на Черно 

море. Това води до надпревара във въоръжаването, увеличаване на военното 

присъствие и натрупване на конфликтен потенциал, заплашващ да ескалира в 

открит въоръжен конфликт между Русия, от една страна, САЩ и НАТО, от 

друга. 

Около това допускане е изградена изследователска рамка с коректно 

формулирани обект и предмет, цели и задачи, методологически 

инструментариум, като са посочени и ограниченията на изследователския 

процес. 

Изложението на резултатите от анализа, организирано в три глави, е пос-

ледователно подчинено на формулираните в увода цел и задачи. Връзката меж-

ду главите е очевидна и отразява логиката на изследователския процес. От тази 
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гледна точка може да се посочи, че разработката е издържана в методологичес-

ко отношение, което отразява добрия синхрон между докторант и научен ръко-

водител. 

Общото отлично впечатление се допълва от удачното използване на ем-

пиричните данни в теоретичния анализ.  

Бихме могли да заключим, че изборът на темата е отличен, с изпреварва-

не на развитието на процесите. Тя е достойна, смислена и разработването ѝ си е 

заслужавало. На фона на част от защитаваните напоследък докторски 

дисертации, много от които са писани заради защитата, за тази може да се 

твърди, че е написана заради проблема.  

Дисертационният труд постига своите цели – да се разкрият особеностите 

на военнополитическите фактори в отношенията между Русия, САЩ и НАТО в 

черноморския регион, същността и измеренията на съвременната 

милитаризация на Черно море, в резултат от ускорената надпревара във 

въоръжаването на големите геополитически играчи. Правилно е анализирана и 

показана милитаризацията на черноморското пространство като риск за 

региона, и в частност, за България. 

В дисертацията са разгледани основните подходи за изследване на 

сигурността в региона на Черно море. С тяхна помощ са разкрити и обосновани 

ключовите фактори за не/сигурността в черноморската зона и прилежащия ѝ 

регион, като са проследени и анализирани основните интереси и политиката на 

противостоящите сили в широкото черноморско пространство. 

Дисертационният труд обективно обяснява същността и измеренията както на 

протичащата милитаризация, така и на конфронтацията между Русия, от една 

страна, и САЩ и страните от НАТО, от друга. 

В приложен план дисертационният труд полага основите на разбирането, 

че милитаризацията на Черно море е заплаха за сигурността на региона и 

България. Прави този извод обществено достояние и предлага конкретни 

инициативи за намаляване на ескалацията на напрежението в черноморското 

пространство. 
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2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд  

Изложените от авторката крайни научни резултати представляват нов, 

оригинален принос в науката и показват, че тя притежава задълбочени теоре-

тични знания в разглежданата област. Те водят също така и до обогатяване на 

съществуващите знания, до разнообразяване на практическия инструментари-

ум, който може да бъде приложен и към други подобни проблеми, и са следст-

вие от нейната самостоятелна изследователска дейност.  

Претендираните приноси са защитими и се свеждат в обобщен вид до: 

Научни приноси: 

– анализирани са използваните до момента подходи за изследване на 

средата за сигурност на Черноморския регион като се обосновава 

необходимостта от придържане към концепцията за Широкото черноморско 

пространство;  

– по нов начин е представена специфичната концептуална рамка, 

очертана от военно-политическите фактори в множеството линии на 

съприкосновение на конфликтните интереси на противостоящите страни. 

Анализирана е политиката на Русия, на САЩ и НАТО в зоната на Черно море 

като елемент от геополитическите планове на двете световни сили;  

– чрез използвания метод на експертните оценки е разкрито 

подценяването на рисковете и заплахите за сигурността на региона и на 

България, във връзка с осъществяваната политика на милитаризация на Черно 

море. 

Научно-приложни приноси: 

– задълбоченото познаване на съвременната милитаризация в 

черноморската зона може да се използва при реализацията на външната 

политика и политиката за сигурност на България, тъй като подпомага 

изясняването на същността и прогнозирането на външнополитическите 

действия на големите играчи в разглеждания геополитически регион; 

– предложени са конкретни инициативи за намаляване на ескалацията на 

напрежението в зоната на Черно море, сред които са мерки за преодоляване на 
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инциденти; въвеждане на ограничителен режим за сухопътните сили и бойната 

техника на Русия, САЩ и НАТО; пакет от мерки по спиране на взаимните 

заплахи; подновяване работата на формата НАТО – Русия и др. 

Приемам претендираните от авторката постижения и приноси, част от ко-

ито имат подчертан практико-приложен ефект. Още повече, че резултатите от 

проведеното изследване могат да служат като инструмент и средство за реали-

зация на външната политика и политиката за сигурност на нашата страна в ре-

гиона на Черно море. 

Предложеният за рецензиране стойностен дисертационен труд и 

постигнатите в него съществени научни резултати категорично и безспорно са 

лично дело на Атанаска Попова. За мен е напълно очевидно, че получените 

научни и научно-приложни приноси отговарят на всички изисквания и 

претенции за изследователски резултати, които могат да бъдат предявени към 

една „малка“ докторска дисертация и правят чест на автора. Тези приноси са 

естествено следствие от достигнатото от докторантката ниво на творческо 

„асимилиране“ на ключови теории, подходи и сценарии в науката и в 

управлението на регионалната и международната сигурност, на вникване и 

познаване на последните научни тенденции в тази област, на отлична 

политическа култура, на задълбочени познания в различни сфери и измерения 

на науката за сигурността, позволили на Атанаска Попова интелектуално да 

осмисли съвременната милитаризация на Черно море като заплаха за 

сигурността на региона, и в частност, за България. 

 

3. Критични бележки 

Както вече бе отбелязано, разработката на Атанаска Попова респектира с 

качеството си и със зрелостта на научните идеи и аргументи. Ето защо 

включването на критични забележки за мен бе доста трудно и направено с 

вътрешна съпротива. Но все пак: имам известни забележки към техническото 

оформяне на труда и отделни – към недостатъчно прецизирани изрази и форму-

лировки. 

Те обаче отразяват трудния път на всяко научно изследване и не оказват 
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влияние върху количеството и качеството на получените резултати и приноси. 

Изрично искам да подчертая, че тези мои критични бележки не поставят под 

никакво съмнение общата много положителна оценка на работата. 

4. Заключение

Представен е оригинален и самостоятелен дисертационен труд, който 

съдържа значими теоретични и практико-приложни резултати. Той напълно 

отговаря, а в определени аспекти и надхвърля изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав и Правилника за неговото прилагане, за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“. 

Освен безспорните качества на авторката като изследовател, за положи-

телните резултати значение има и съдействието, което тя е получила от акаде-

мичния състав на катедра „Национална и международна сигурност“ към факул-

тет „Национална сигурност и отбрана“ при Военната академия и особено от 

нейната научна ръководителка проф. д-р Наталия Бекярова. 

5. Оценка на дисертационния труд

Дисертационият труд на Атанаска Попова на тема „Съвременната мили-

таризация на Черно море – заплаха за сигурността“, по своя замисъл, реализа-

ция, обем, структура, съдържание и приноси отговаря изцяло на изискванията 

на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Пра-

вилника за неговото приложение за придобиването на образователната и научна 

степен „доктор“ в Професионално направление: 9.1. Национална сигурност, 

Област на висше образование: 9. Сигурност и отбрана. 

Дисертационният труд заслужава много положителна оценка. Отличното 

впечатление от работата ме кара да предложа убедено на членовете на научното 

жури да вземат решение за присъждане на Атанаска Георгиева Попова на обра-

зователната и научна степен „доктор“. 

гр. София  Член на научното жури: 

12.06.2020 г. /Доц. д-р Тодор Трифонов/ 
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