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   Становището  е възложено  с решение на заседанието на научното жури, 
Протокол № 1 от  26.05. 2020 г. и е разработено на базата на 
непосредствената работа с докторанта в качеството на научен ръководител 
и  комплект документи и материали,  съответстващи на изискванията по 
процедурата. 
 

1.Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
Избраната тема е актуална и значима защото се отнася пряко до 

сигурността на България, на страните от Европейския съюз и на НАТО. 
Както правилно се посочва в уводната част,  съвременната актуалност на 
Черно море и на целия Черноморски регион  следва да се търси в 
нарастващата геополитическа значимост и ролята на Черно море, като 
място на съприкосновение между различни цивилизации, на културно 
взаимодействие и на непрекъснато съперничество и конфликти между  
големите геополитически играчи в региона. Наред с това значимостта  на 
Черно море  нараства в контекста на енергийната и икономическата 
сигурност, пряката връзка  с конфликтния Близък Изток, Персийския 
залив, Индийския субконтинент, с множеството замразени и активни 
конфликти в Черноморския регион и не на последно място  с нестихващата  
конфронтация  между Русия от една страна, САЩ и страните от НАТО от 
друга. Тези   съвременни особености на  региона  и  актуалността на 
тематиката са  добре представени и обосновани. 

 По темата съществават  научни статии, предимно от  румънски, 
американски и български автори, но липсва дисертационен труд, който да 
анализира  съвременната милитаризация на Черно море, като проблем на 
сигурността на страните от региона. В този смисъл направените 
проучвания  и оценки са нови и съществени от гледна точка на  науката за 
сигурността. 

 
2.  Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд.  
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Изведените научни и научно-приложни приноси в дисертационния 
труд  са коректно представени. В голямата си част те са лично дело на 
докторанта. Обективно и според приетия стандарт те  са систематизирани в 
научни и научно-приложни приноси, като в първата категория са посочени 
3  приноса, а във  втората те са 2 на брой. Смятам, че техния брой е 
достатъчен  за дисертационен труд от този ранг. В общи линии приносите  
достоверно  и добросъвестно представят състоянието на направеното 
изследване. 

Както вече беше споменато представения  дисертационен труд 
съответства  на   изискванията за  дисертационно изследване и сред    
неговите достойнствата и  приноси  могат да бъдат систематизирани  
следните: 

• Направените анализи и оценки и особено проведената анкета 
сред експерти в областта на сигурността и отбраната, са нов момент в 
изследването на съвременната милитаризация в зоната на Черно море. 

• Обективно, на базата на документи и  авторитетни  научни 
публикации са  представени и  анализирани актуалните страни  в  
политиката на Русия, САЩ и НАТО в зоната на Черно море и на целия 
регион. С това се обогатяват  съществуващите  знания  по темата. 

• Обработено  и систематизирано е голямо  количество 
фактически материал, който  успешно е обвързан в  логическата и 
систематичната пълнота на изложението и са интегрирани в едно цяло, 
основните проблеми  на  сигурността в Черноморския регион; 

•  Добре  е овладян и представен понятийния апарат, свързан с 
милитаризацията, като се демонстрира високо ниво на познаване на 
проблемите на международните отношения; 

• Дават се  удачни препоръки и конкретни предложения по 
включването в учебните планове на ВА „Г.С.Раковски“ на допълнителни 
часове към  специалните  учебни дисциплини, свързани с разработената 
тема. 

• Направени са смислени и  изпълними  предложения, свързани с 
актуалната политическа ситуация в Черноморския регион и 
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необходимостта от мерки за укрепване на доверието и намаляване на 
напрежението между  антагонистичните сили; 

Атанаска Попова   предлага 4 свои публикации в авторитетни 
издания, предимно доклади от годишни научни конференции на ВА „Г.С. 
Раковски“. Всички те са авторски материали, лично дело на докторантката. 
Една от публикациите е в международно издание с импакт фактор.  Всички 
те в различна степен са свързани с тематиката на настоящия 
дисертационен труд и са  много добър атестат за дълбочината на 
интересите и изследователския потенциал на докторантката. 

 
3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство.  

Използваните научни публикации се цитират библиографски 
правилно и  добросъвестно. Не се откриват данни за плагиатство. 

 
4. Критични бележки 
 В качеството си на научен ръководител съм пристрастна към 
работата на докторанта, но  знам, че всяка подобна научна продукция би 
могла да се представи  и по друг начин, а вероятно и по-добре.  Ръководя 
се от убеждението, че нейния дисертационен труд  е едно начало, което 
показва  много добър потенциал за научна и творческа дейност, които  е 
желателно да се развие и укрепи. Слабостите, допуснати в представения 
дисертационен труд приемам  и като слабости в своята съвместна работа  с 
Атанаска Попова.  
  
5. Заключение 

Въз основа на  значимостта  на изследвания научен проблем в 
дисертационния труд  на Атанаска Георгиева Попова  на  тема  
“Съвременната  милитаризация на Черно море – заплаха за 
сигурността”  и автореферата към него, оригиналността  на разработката и 
качеството на постигнатите научни резултати, както и  наличието на 
необходимия брой публикации, смятам, че  са налице всички условия за 
успешно завършване на процедурата. 
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На основа на горепосоченото гласувам „за“ придобиването от 
Атанаска  Георгиева Попова  на образователната и научна степен 
„доктор“ по научната специалност „Военнополитически проблеми на 
сигурността“   в област на висше образование  9. „Сигурност и отбрана”,  
професионално направление 9.1. „Национална сигурност”. 

 

Изготвил  становището  : ………….  

                                                         (Проф.д-р Наталия Атанасова Бекярова ) 

10.06. 2020. 

 


