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1945 година“, 

 

представен за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област 

на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. 

История и археология,  

докторска програма „Военна и военнополитическа история” 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Дисертационният труд обхваща историческия период от възстановяване на 

българската държавност (1878 г.) до края на Втората световна война (1945 г.). В 

него основно е изследвано топографското осигуряване на българската армия във 

всички войни, които България води през този период, както и Руско-турската 

освободителна война от 1877 – 78 г. Това е важно историческо време имащо 

значение за развитието на този вид осигуряване на българската армия и Военно-

географската служба през началните години от своята дейност.  

Проблематиката на дисертацията в своята цялост не е анализирана 

задълбочено в отделен труд, поради различни причини посочени от автора. 

Наличните източници са малко и слабо известни, като в тях се засяга само една 

малка част от темата и впечатление прави, че дисертантът се е съобразил с тях и 

нагледно ги е отразил.  

Използваните критичен и терминологичен анализ, методите на синтез, 

сравнение, периодизация и проблемно-хронологичния метод спомагат за 

постигането на поставените цели и задачи от автора. 

Дефинираните обект, предмет, цел и задачи са конкретни, ясни, 

последователни и систематични. Избраната тема е актуална и важна, 

съответстваща на основното съдържание на разработката. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа 201 страници, структурирани в увод, три 

глави и заключение, в което са посочени изводи към всяка глава и общи изводи 

на разработката, 11 приложения и библиография (70 архивни фонда, 65 

литературни източника, 5 картографски материала). 

В дисертацията се определя терминологичният апарат описващ дейности, 

мероприятия, обекти и съдържание на топографското осигуряване. Подробно и 

задълбочено се конкретизират закономерностите при този вид осигуряване на 

българската армия в мирно и военно време, произтичащи от поставени цели и 
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задачи за изпълнение. Представен е анализ на йерархичната връзка между 

топографската служба и армията за периода на изследването. Обоснована е 

необходимостта от вида осигуряване, като важна и основна част на войските. 

Подробно е дефинирана основната и водеща роля на българската топографска 

служба при топографско осигуряване, като един закономерен и взаимосвързан 

процес. С използване на нови и неизвестни исторически документи и материали 

се допълват и коригират досега известни исторически събития свързани с 

историята на Военно-географската служба. Анализирани са дейностите по 

определяне на различните държавни граници от следвоенните договори, както и 

осигуряването на най-големите военни учения в периода на изследването.  

 Представеният труд безспорно е с приносен характер. Докторантът 

демонстрира умението си задълбочено да анализира значителен брой данни, както 

и да използва многобройни информационни източници. Приложените научни  

приноси са лично дело на докторанта и отразяват коректно постигнатите 

резултати в разработката.  

Авторът има шест самостоятелни публикации (две от тях са пред печат) за 

последните две години на български език, които са фокусирани в направлението 

на научните изследвания. Не е известно те да са цитирани от други автори. 

Извън темата на дисертационният труд майор Дочо Николов има 

публикации в печатни издания и е участник в дейности свързани с българската 

военна история и историята на Военно-географската служба, посочени в 

творческата му  автобиография. 

 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Дисертацията, предложените приноси и получените резултати показват 

категорично, че са резултат от самостоятелна работа, в следствие на анализ на 

архивни фондове, литературни източници, публикувани документи и 

картографски материали, което определя и тяхната оригиналност. 
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4. Критични бележки 

В представеният дисертационен труд не се забелязват съществени слабости, 

които да намаляват постиженията на докторанта.  

Препоръчвам на автора да използва повече източници на чужд език, 

доколкото това е възможно в бъдещите му изследвания, както и да продължи 

своята дейност по изследваната проблематика и през други периоди, в следствие 

на значимостта й. 

 

5. Заключение 

Отчитайки актуалността на изследвания научен проблем в дисертационния 

труд на тема „Топографското осигуряване на Българската армия за периода 1878 

– 1945 година“ и публикациите към него считам, че кандидатът отговаря на 

всички минимални изисквания съгласно Правилника за прилагане на Закона за 

развитие на академичния състав в РБ за съответното професионално направление 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. 

 

6. Оценка на дисертационния труд  

На основание на гореизложеното оценявам положително дисертационния 

труд и препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да гласуват 

положително за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на 

майор инж. Дочо Маринов Николов в област на висшето образование 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, 

докторска програма „Военна и военнополитическа история”. 

.  
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