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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

В представения от Атанаска Попова дисертационен труд на тема           

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

формулиран научен проблем с важно значение  при  оценка на средата за 

сигурност и извеждането специфичните рискове и заплахи за сигурността в 

Югоизточна Европа и Черноморския регион. 

Актуалността на темата се заключава в  нарастващата геополитическа 

значимост и геополитическите характеристики на  Черноморският регион, 

като  важен  кръстопът  между Европа и Азия,  важен възел на енергийните и 

транспортни коридори в който се преплитат интересите на редица 

геополитически играчи.  Към настоящия момент Черно море и 

Черноморският регион са арена на напрежение и конфронтация между Русия 

и НАТО. 

Разглежданата тема е особено актуална и значима заради 

обстоятелството, че България е част от Черноморския регион и рисковете и 

заплахите които се генерират оказват съществено влияние върху 

националната сигурност.  

По представения от авторката дисертационен труд цялостно изследване 

за  милитаризацията на Черно море и влиянието на същата върху рисковете и 

заплахите за сигурността на региона и  Република  България не ми е известно 

да е провеждано.  Актуални разработки по темата има от редица руски 

автори, а в  българската литература по тази тема има публикации на 

професор доктор Наталия Бекярова.  

Съдържанието на представения дисертационен труд напълно 

съответства на неговата тема и изцяло я покрива. Обемът на представените 

научни изследвания изчерпват в достатъчна степен зададената тема и 



представляват един цялостен и завършен в зададените от темата граници 

научен труд. 

В дисертациония труд има редица положителни страни, които могат да 

бъдат формулирани в няколко области: 

  извършени са задълбочени научни изследвания по отношение 

съвременните измерения на средата за сигурност в Черноморския регион и 

рисковете и заплахите които генерира милитаризацията на Черно море. 

  постигнати са редица практико-приложни резултати, по отношение 

на оценката на надпреварата във въоръжаването   и предложените конкретни 

инициативи за  намаляване на ескалацията на напрежението в региона. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Авторката използва комплекс от  теоретични, емпирични и 

статистически методи на изследване, като системен подход, сравнителен  

анализ, логико-понятиен анализ, правен анализ и др. Основен способ на 

изследване в дисертационния труд е системния подход, чрез който са 

разкрити същността и измеренията на  съвременната милитаризация на 

Черно море и ключовите  фактори които оказват влияние върху сигурността в 

Черноморския регион. Много успешно е приложен методът на експертните  

оценки в резултат на което са формулирани  направления за превенция и 

противодействие на възможните заплахи за сигурността на региона и на Р 

България. 

Представения от Атанаска Георгиева Попова дисертационен  труд  е 

структуриран в увод; три глави; общи изводи; научни и научно приложни 

приноси; заключение; литература, включваща 235 наименования, (от които 

28- на английски език, 22 - на руски език и 116  източника от Интернет) и 29 

броя приложения (фигури, таблици  и графики) с общ обем от 210 страници 

(в т.ч. 156 стр. основен текст,).  



В увода е описана общата концепция на научното изследване. В него са 

разгледани актуалността на проблема и степента на неговата разработеност в 

българските и чуждестранни публикации. Определени са целта и основните 

задачи, посочени са предметът и обектът на изследването, формулирана е 

работната хипотеза. Отделено е място на използваните методи за изследване 

и са въведени необходимите ограничения. Обоснована е значимостта на 

изследването.  

В първа глава се решава първата  и втората научноизследователски 

задачи, с което се поставя общата теоретична рамка на изследването. 

Извършен е обстоен анализ на основни категории и понятия, като сигурност, 

среда за сигурност,  милитаризъм, политика за милитаризация, „регион“, 

регионална сигурност, баланс на силите и „военнополитическа криза“. 

Разгледани са различни подходи за изследване средата за сигурност в 

Черноморския регион, като традиционният, геостратегическият и модерния 

подход  базиран на концепцията за Широкото черноморско пространство.  

Изведени са  геополитическите и геоикономическите характеристики 

на Черноморския регион, с помощта на които се разкрива нарастващото  

значение на Черно море, като пресечна точка на геополитическите интереси 

на основните глобални и регионални международни актьори. 

В втора глава се решава третата научноизследователска задача на 

дисертационния труд. 

На основата задълбочени анализи на  политиката на Русия, САЩ и 

НАТО и  са изведени факторите на несигурност в  Черноморския регион. 

Анализирана е политиката на Русия в зоната на Черно море и  Черноморския 

регион и нейната роля в т.нар. „замразени конфликти“. Изведени са  

основните характеристики на стратегията за „стратегическо сдържане“ и 

предприетите мерки от страна на НАТО за демонстриране на готовност за 



оказване на помощ на страните от Източна Европа в отговор на военната 

заплаха от Русия. 

В трета глава се решава четвъртата  научноизследователска задача. 

На основата на сравнителния анализ на програмите за превъоръжаване, 

модернизацията на руския Черноморски флот и натрупването на въоръжение 

и военна техника на Кримския полуостров, както и военната активност на 

НАТО в зоната на Черно море са изведени основните направления на 

милитаризацията на  Черноморския регион. 

В резултат на проведено емпирично изследване, авторката е извела 

основните рискове и заплахи за сигурността на страните от региона и 

Република България. Формулирани направления за  намаляване на 

ескалацията на напрежението в зоната на Черно море, 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси 

в дисертационния труд.  Достоверност на материала 

Приемам  заявените в дисертационния  труд  научни и научно-

приложни приноси. Считам, че целта на дисертационния труд е постигната, 

научноизследователските задачи са решени и хипотезата е потвърдена.  

Използването на значимо количество  научни трудове и справочна 

литература, прилагането на съвременни методи на изследване, математическа 

обработка на експерименталните данни и апробация на основните резултати 

и изводи, дават основание да се приеме, че дисертационния труд е 

достоверен и научно обоснован. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

Научните приноси на Атанаска Георгиева Попова се заключават с 

обогатяването на съществуващата теория в областта на сигурността, 



подходите  за изследване средата за сигурност и основните характеристики 

на Черноморския регион,  

Научно-приложните приноси са свързани с разработването 

направления за намаляване на ескалацията на напрежението в зоната на 

Черно море, 

Научните резултати от дисертационния труд могат да бъдат използвани  

при формирането на външната политика на Република България, както при 

обучението на експерти  по национална сигурност и отбрана. 

Представеният дисертационен труд е самостоятелно научно-

теоретично изследване с ярка практическа насоченост.  

Считам, че постигнатите резултати, заявените в дисертационния  труд  

научни и научно-приложни приноси са лично дело на докторанта Атанаска 

Георгиева Попова.  

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

Публикациите на автора, имат отношение към направените 

изследвания в дисертационния труд и са напълно съответстващи на темата на 

същия. Представени са 4 доклада, от които три са изнесени на научни  

конференции на факултет „Национална сигурност и отбрана” във Военна 

академия „Г. С. Раковски” през 2017 и 2018 г. и една публикация  в 

международно списание  Knowledge International Journal, Vol.30, № 6 March, 

2019.  

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

При разработването на дисертационния труд авторката е проучила 235 

наименования, (от които 28- на английски език, 22 - на руски език и 116  

източника от Интернет), като монографии, публикации на постигнати 

резултати от научни изследвания, енциклопедична и справочна литература по 

формулирания научен проблем.  



Използваните литературни източници  са достоверни и актуални и имат 

отношение към областта на научните търсения на автора. Същите са 

ползвани и приложени коректно за обосновка на редица негови твърдения.  

 Атанаска Георгиева Попова притежава задълбочени познания по 

състоянието на основния научен проблем и творчески оценява  литературния 

материал. 

7. Оценка за автореферата 

Авторефератът на дисертационния труд е оформен съгласно 

изискванията. В него коректно са отразени актуалността, целите, задачите и 

същността на дисертационния труд. В логическа последователност е 

проследена методологията на научните изследвания на автора и са 

подчертани получените научни и научно- научно-приложни резултати. 

8.  Критични бележки 

Посочените от мен критични бележки на предварителната защита са 

отстранени. Считам че в глава 3 точка 3.3 Изследване влиянието на 

милитаризацията в Черно море за сигурността на региона и на Р България е 

направено много детайлно описание на резултатите от проведеното 

емпирично изследване за сметка на целесъобразни изводи и предложения. 

Налице са някои редакционни и правописни грешки, които не 

намаляват и не омаловажават достойнствата на дисертационния труд и 

постигнатите резултати. 

 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

счита, че следва да вземе отношение 

Познавам Атанаска Георгиева Попова като докторант  във Военна 

академия „Г. С. Раковски”.  Същата притежава задълбочени теоретични 

знания и висока професионална подготовка.  



10. Заключение 

На основата на направения анализ на представения ми за рецензиране 

дисертационен труд мога да категорично да посоча, че той представлява 

задълбочено и самостоятелно научно изследване в областта на националната 

сигурност с ясно изразени научни и научно-приложни приноси. 

Представения дисертационен  труд с автор Атанаска Георгиева Попова и 

автореферата към него напълно отговарят на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав и Правилника за неговото прилагане .за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор”. 

10. Оценка на дисертационния труд 

Предвид посоченото давам положителна оценка на предложения за 

рецензия дисертационен труд на тема „ Съвременната милитаризация на 

Черно море – заплаха за сигурността” и предлагам на уважаемите членове на  

катедрения съвет да вземе решение за разкриване на процедура по защита за 

придобиване на  образователната и научна степен „доктор”   на Атанаска 

Георгиева Попова в област на висше образование 9 „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 9.1 „Национална сигурност“, докторска 

програма  „Военнополитически проблеми на сигурността” 
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                                                    ДОЦЕНТ Д-Р                   ИВАН ПАНЧЕВ 


