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Рецензията е изготвена въз основа на представени дисертационнен 
труд, автореферат и справка за публикациите на докторанта по 
изследвания  научен проблем.   

 
 1.Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
Актуалността на разработената тема е обоснована в уводната част на 

дисертацията. Смятам, че докторантът добре мотивира значението на 
дисертационната тема, като акцентира върху: геополитическите и 
геостратегическите характеристики на Черноморския регион, 
съвременната тенденция към милитаризация и генериране на несигурност 
в района на Черно море, необходимостта от възстановяване на доверието и 
сътрудничеството за гарантиране на сигурността в регионалната среда за 
сигурност.  

 
2.Обща характеристика и структура на дисертационния труд 
Дисертационният труд е разработен в общ обем от 203 страници, от 

които 153 основен текст и 50 страници с приложения, списъци на 
използваните източници и съкращения. За нуждите на изследването е 
проведено анкетно проучване, като получаните резултати са  
систематизирани и представени в приложения. Библиографската справка е 
съставена от 236 литературни и документални източници, в т.ч. и 
материали от Интернет.  

Структурата на дисертацията е в установените стандарти с увод, три 
глави, общи изводи и заключение. Всяка от главите завършва със 
съответстващи на съдържанието й обобщаващи изводи.  

В увода е поставена работната хипотеза, свързана с изследване  
процеса на  милитаризация в района на Черно море и доказване,че води до  
„ натрупване на конфликтен потенциал, заплашващ за ескалира в открит 
въоръжен конфликт”. Обект на изследване е политиката на 
милитаризация и произтичащите от нея рискове и заплахи в регионалната 
среда за сигурност. За предмет на изследването е избрана „военната 
активност на Русия, на страните от НАТО и САЩ в Черно море и 
прилежащия към него регион.” 
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Целта на изследването кореспондира със заявената работна хипотеза  
- „да се разкрият особеностите на военно-политическите фактори в 
отношенията между Русия, САЩ и НАТО в ЧР, същността и 
измеренията на съвременната милитаризация на Черно море, в резултат 
от ускорената надпревара във въоръжаването на големите 
геополитически играчи. Да се анализира установи възприятието на 
милитаризацията на Черно море, като риск за сигурността на региона и 
на Р България.”  

Подчинени на поставената цел са формулираните основни задачи,  
решавани в отделните глави на дисертацията: представяне на теоретична 
рамка за изследване на сигурността в Черноморския регион, разглеждане  
на  „ключовите фактори за не/сигурността в зоната на Черно море и на 
целия регион”, анализ върху същността на милитаризацията като 
потенциална заплаха за сигурността в района и за България.  

Дисертацията е разработена чрез  използване на методика, коята 
включва общоприети методи и подходи за научно изследване –  
сравнителен анализ, проблемно-хлонологически и интердисциплинарен 
подход и др. Компетентно са обосновани възможностите чрез провеждане 
на анкетно проучване да се приложи  метод на експертна оценка 

Първа глава  „ Теоретична рамка на изследване на сигурността в 
Черноморския регион” е посветена на категориалния апарат. Следва да 
оценим положително научната осведоменост и добросъвестност при  
изясняване на основните понятия по темата. Безспорно предизвикателство 
е в ограничителните рамки на дисертацията да се систематизира и 
представи многообразието от определения на базови категории като: 
сигурност, среда за сигурност, регион, милитаризация, баланс на силите и 
др.  

Основателно фокусът е поставен върху дефиниране на  
Черноморския регион. В развитие са представени схващанията относно 
границите и геополитическите му характеристики. Предмет на анализ е  
разбирането за Широкото черноморско пространство, което според 
докторанта, следва да се прилага при изследване на съвременната среда  за 
сигурност.  
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Геополитическите и геостратегическите характеристики на  
Черноморския регион са разгледани в параграф трети. Изследователският 
интерес в тази част на дисертацията е фокусиран върху исторически 
установените обективни предпоставки, генериращи конфликтния 
потенциал в средата за сигурност. Очертани са основни традиционни и 
осъвременени вектори на съприкосновения между: Европа и Азия,  
източните и западните традиции на политическо устройство, 
християнсткия и ислямския свят, конгломерата от интереси по отношение  
транзит и трансфер на енергоносители, междуконтиненталните 
транспортни и съобщителни връзки  и др.  

В края на първа глава са представени три обобщения, свързани с: 
• необходимостта от изясняване на категориалния апарат за 

постигане целите на изследването; 
• предимствата на концепцията за Широко черноморско 

пространство при изследване на „всички нюанси и 
взаимозависимости „ в средата  за сигурност; 

• нарастващото значение на региона „като средище на 
цивилизационна интерактивност и културно взаимодействие 
между континенти и региони, като място за активен 
икономически живот и като зона на сблъсък на 
геополитическите интереси на големите международни 
играчи”. 

 
Предмет на анализ във втора глава е „Военно-политическият 

фактор в отношенията между Русия, САЩ и НАТО в Черноморския 
регион”.    

Динамиката на процесите и нарастващото геостратегическо значение 
на Черноморския регион са разгледани през призмата на стратегическите 
интереси и приоритети на основните играчи – Русия, САЩ и НАТО. 
Методически правилен е избраният подход към решаване на втората 
изследователска задача чрез последователно представяне на обективните 
предпоставки (обща трансформация на световния ред, ерозия на 
международната правна система и др), очертаване на главните вектори в 
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политиката на Русия и САЩ, извеждане на военно-политическия фактор 
като детерминиращ за сигурността. Разгледани са традиционните и 
актуалните измерения от присъствието им в района на Черно море. 
Използван е достатъчен по обем и разнообразен по характер изворов 
материал, за да се докаже тезата за доминиране на конфронтационни 
тенденции  и генериране на несигурност в района. Специално внимание е 
отделено на концепцията за „стратегическо сдържане” в условията на 
променената  среда  за сигурност. 

Изводите в края втора глава съответстват на съдържанието й. 
Авторът на изследването акцентира върху:  

• военно-политическия фактор в отношенията между Русия, 
САЩ и НАТО , който „тотално доминира  в средата за 
сигурност  в Широкото черноморско пространство” ; 

• преминаване към нова фаза на геополитическо 
съперничество, при която „ Концепцията за „стратегическо 
сдържане” се основава не на диалог, а преди всичко на 
контрол върху външната порлитика и политиката за 
сигурност на черноморските държави” 

• отсъствие на баланс на интересите и липса на политическа 
воля за остъпки. 

В най-голямата по обем трета глава  „Съвременната 
милитаризация на Черно море” се решават две от задачите на 
изследването: да се разгледат измеренията на протичащата  
милитаризация” и да се разкрие ролята й като потенциална заплаха за 
сигурността в района, в т.ч. и за България. Предмет на обстоятелствено 
изложение и анализ са военните способности и активност в Черно море на 
Русия от една страна и на САЩ и съюзниците в НАТО от друга страна.  

Целесъобразно е решението да се изследват оценките за влиянието 
на милитаризацията, дадени от специалисти в областта на отбраната и 
сигурността. Проведена е анкета с 96 лица (86 офицери и 10 цивилни лица) 
под надслов:  „Изследване влиянието на милитаризацията на Крим и 
военната активност в зоната на Черно море при изготвяне на 
направления за превенция и противодействие на възможните заплахи 
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за сигурността на региона и на Р България” . Получените резултати са 
предмет на анализ и коментар с цел да се докаже заявената работна 
хипотеза. В тази връзка е направен опит да се даде обяснение на 
обстоятелството, че част от получените резултати не съвпадат с очакваните 
оценки за влияние на милитаризацията върху сигурността.    

Съгласно установените методически изисквания трета глава също 
завършва с обобщаващи  изводи, отразяващи тезата на автора за промяна 
парадигмата на сигурността в района на Черно море като резултат от 
милитаризацията.  

 В края на дисертацията са формулирани общи изводи и заключение, 
в които се съдържа равносметка относно потвърждаване на заявената 
работна хипотеза  на изследването.  

 
3.Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 
Дисертацията е резултат от  самостоятелен добросъвестен труд и 

задълбочено изследване. Разработена е на базата богат изворов материал, 
който е коректно използван  в изложението и научно-справочния апарат. За 
доказване на заявената работна хипотеза и решаване на основните задачи е  
анализирана  огромна по обем информация.  

Научните приноси като цяло представят достоверно постигнатите 
резултати, особено във връзка с разкриване възможностите на 
концептуално разбиране за Широкото черноморско пространство и 
съвременните измерения на военно-политическия фактор.  

Научно-приложните приноси се отнасят до разкриване на 
допълнителни  възможности за прогнозиране на процесите в средата за 
сигурност и прилагане на инициативи за деескалация на напрежението в 
района на Черно море.  

 
4.Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 
Дисертация представлява оригинално научно изследване, което е 

плод на добра общотеоретична подготовка и добросъвестно проучване на 



7 
 

множество извори. Научните и научно-приложните резултати на 
дисертационния труд водят до обогатяване на знанията за  
милитаризацията и възможните последици за сигурността в зоната на 
Черно море. 

Резултатите от изследването, основани на богат масив от 
систематизирана информация, може да намерят приложение както при 
обучението във Военната академия, така също при разработване на 
експертни оценки по проблемите на сигурността.  

 
5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 
Публикациите на докторанта по темата на дисертацията са 4 бр: една 

статия и три доклада пред научни конференции по проблемите на 
сигурността и отбраната. Всички те са самостоятелни авторски материали, 
които популяризират пред по-широк кръг аудитория отделни тези или 
части от дисертацията.  

Приемам посочените публикации по темата на дисертацията. 
 
6.Становище относно наличието или липсата на плагиатство 
Съдържанието на дисертацията и коректнотоотразяване на 

ползваните литературни източници не дават основание да твърдя, че е 
допуснато плагиатство.  

 
 7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 
Литературната осведоменост на докторанта са убедително показани 

чрез представената библиография и научно-справочния апарат. Предмет на 
анализ са разнообразни по характер извори. Обработен е конкретен 
емпиричен материал. Приемам, че са налице задълбочени знания и   
достатъчна научна  компетентност  по  дисертационната тема.    

 
8. Оценка за автореферата 
Авторефератът е разработен в съответствие с нормативните 

изисквания на ЗРАСЗБ и Правилника за неговото приложение, като 
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представя в синтезиран вид съдържанието, научната аргументация и  
приносите на дисертацията . 

.   
9. Критични бележки 
Към представения за рецензиране дисертационен труд имам 

следните критични бележки  и препоръки: 
• За целите на едно научно изследване е добре да се избягват примери, 

взети от информационни  източници целящи преди всичко 
сензационно въздействие върху широката публика (с.4, 62, 115 и 
др.). 

• Не смятам за целесъобразно  в  увода  да се представя  резюме  върху 
съдържавието на отделните глави  (с.10 -12). 

• Смятам, че резултатите от проведената анкета, не са достатъчно 
основание да се представи като научен принос тезата на докторанта  
за реално подценяване на рисковете и заплахите от милитаризацията 
на Черно море ( с.149 от дисертацията и с. 31 от автореферата). В 
тази връзка, трудно може да се защити твърдението за  пацифизъм 
сред половината от анкетираните 96 специалисти в областта на 
сигурността и отбраната (с. 145).  

• Не е необходмо приложеният списък на съкращенията да включва 
такива, коитоса достатъчно популярни и не се нуждаят от 
конкретика, като: ООН,  ЕС,  МВФ,  ВВС,  ВМС и др. 
 

10. Лични впечатления  
Нямам непосредствени контакти и впечатления от докторанта 

Атанаска Попова. Но след като се запознах с дисертационния труд 
споделям мнението, че е трудолюбив и добросъвестнен млад човек с 
потенциал да развива  изследователските си интереси.  
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11.    Заключение 
Смятам, че предложения за рецензиране дисертационен труд е 

завършено изследване с научни и научно-приложни приноси. 
Дисертационнният труд на тема „ Съвременната милитаризация на 

Черно море – заплаха за сигурността”, разработен от докторанта Атанаска 
Георгиева Попова, съответства на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника 
за неговото приложение за придобиване на образователната и научна 
степен „доктор”.  
 

12.Оценка на дисертационния труд 
Давам положителна оценка на предложения за рецензия 

дисертационен труд на тема  „Съвременната милитаризация на Черно море 
– заплаха за сигурността”.  

Предлагам на уважаемото жури да вземе решение за присъждане на  
докторанта Атанаска Георгиева Попова образователната и научна степен 
„доктор” , в област на висшето образование 9 „Сигурност и отбрана”, 
професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, по научна 
специалност  „Военнополитически проблеми на сигурността”. 

 
 Рецензент: 
доц.д-р Миланка Миланова 

Дата:  
10.06. 2020г. 
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