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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Представеният за защита труд доказва актуалността и значимостта на 

научния проблем както в структурно отношение, така и чрез получените 

резултати. Дисертационният труд е разработен в сфера, в която има както 

множество теории, изследвания и приложения в практиката, така и ред все още 

нерешени въпроси, част от които са съществено научно-изследователско 

предизвикателство. В това отношение Десислава Йорданова Костадинова си е 

поставилa една доста амбициозна и не толкова лесна за реализиране 

изследователска цел, а именно: „доразвиване на съществуващата теория за 

необходимостта, целите, задачите и възможността за създаване на Европейските 

въоръжени сили и чрез обобщаване на натрупания до момента опит да се разкрият 

и методите за създаването и организирането им“. 

Настоящото изследване е извършено във връзка с налаганата в съвременния 

свят тенденция за постоянна необходимост от справянето със съвременните 

заплахи, независимо дали са външни - като тероризъм, трафик на хора, 

икономическа или политическа миграция, контрабанда или вътрешни - като 

политическа, икономическа, демографска криза, корупция, престъпност, 

природни бедствия и други. 

Неконвенционалните рискове и заплахи изискват пренасочване на ресурси 

от защитни системи, средства и структури, с отпаднала необходимост  към такива, 

осигуряващи сигурността на населението в мирно време, но в условия на 

икономическа и социална криза. 

В настоящия момент Европейският съюз е в непосредствена близост до 

съществуващи и развиващи се кризи, част от които са прераснали и във 

въоръжени конфликти, активирани са процеси и фактори, пряко, дълготрайно и 

ескалиращо оказващи кумулативно утежняващо влияние върху средата за 

сигурност в Съюза.  

В този смисъл темата на дисертационния труд е особено актуална. Тя има не 

само подчертана теоретична, но и определена практико-приложна значимост, 

доколкото посредством нейното разработване се определя необходимостта от 
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повишаване способностите на ЕС за колективен отговор на заплахите, чрез 

изграждане на съвместни военни формирования, които се извеждат като 

предпоставка за успех при изграждането на високо равнище на сигурност и 

отбрана в национален и наднационален характер. 

Основното съдържание на научната разработка на докторанта Десислава 

Йорданова Костадинова напълно съответства на темата на дисертационния й 

труд „Необходимост от повишаване способностите на ЕС за колективен 

отговор на заплахите, чрез изграждане на съвместни военни формирования”. 

Предложеният за рецензиране дисертационен труд касае научен въпрос и 

интердисциплинарна предметна област, които са категорично дисертабилни. 

Резултатите от подобно научно изследване са безусловно необходими и 

определено биха способствали за усъвършенстване на стратегическите и 

оперативни планове за управление на страната в пълен обем на изискванията и 

динамиката за развитие на съвременната среда за сигурност както на национално, 

така и на междунационално ниво. 

Като се има предвид, че изследвания с подобно съдържание са все още 

рядкост у нас, настоящият дисертационен труд ще запълни един вакуум в 

системата за управление на националната сигурност на стратегическо ниво на 

управление и следдипломна квалификация. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Съдържателният план на дисертационния труд е структуриран по 

стандартен начин, състоящ се от: увод, изложение - представено в три глави, 

всяка завършваща с изводи, общи изводи, заключение, списък на приложенията и 

използвани съкращения, означения и библиография, включваща 93 (деветдесет и 

три) информационни източника, от които 48 (четиридесет и осем) на български и 

45 (четиридесет и пет) на английски език, с общ обем от 187 (сто осемдесет и 

седем) стандартни страници. В разработения дисертационен труд са 

ползвани/изготвени и разработени 8 (осем) приложения, които аргументират 

издигнатата от докторанта теза. 
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Обект на изследването в рецензирания дисертационен труд е общата 

политика за сигурност и отбрана на ЕС, нейната тежест и взаимосвързаността й с 

всички други политики и процеси, протичащи в общността на европейските 

държави. 

Нужно е да се отбележи, че обектът, предметът и целта на дисертационния 

труд са точно и ясно формулирани и способстват за успешното решаване на 

поставените научно-изследователски задачи. 

Дисертантът подържа работната хипотеза, че възможността за създаването 

на съвместни Европейски въоръжени сили ще подобри взаимодействието и 

координацията между всички страни-членки на ЕС, в това число и на страната ни 

Република България, както и ще позволи на Съюза, чрез използване на различните 

източници на мощ (политически/дипломатически, икономически, военен, 

граждански/информационен) да е в състояние да провежда собствена политика 

при разрешаването на кризи. Съвместното използване на всички елементи на 

мощта ще повиши синергичния ефект в постигането на поставените цели и 

желаните ефекти при провеждане на различни видове операции в отговор на 

кризи от страна на ЕС. 

Основните методи, които се използват за да се разкрие предмета на 

изследването и да се реализират целта и основните изследователски задачи на 

дисертационния труд са: системният подход, в основата на реализирането му е 

застъпено циклично реверсивното приложение на методите на анализа и синтеза, 

които в своето единство са основния двигател на получаване на нови знания. Тези 

методи са изградени върху базовите операции, декомпозиция и агрегиране. Наред 

с класическите методи на изследване в дисертацията са използвани и прилагани 

експертно-аналитични методи за оценка на проблемите чрез изучаване на 

информационно интуитивните съждения на група специално подбрани експерти с 

последващото им обобщаване и използване. 

В първа глава на дисертацията „Стратегически приоритети на общата 

политика за сигурност и отбрана на европейския съюз”, съдържаща 6 (шест) 

параграфа, е извършен преглед на рисковете и заплахите от гледна точка на 

колективната сигурност на ЕС, като акцентът е поставен върху вижданията на 
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страните членки от гледна точка на бъдещите рискове и заплахи за общата им 

сигурност. 

Във втора глава „Институционализиране на решенията и участие на ЕС при 

поддържане на международната сигурност”, съдържаща 8 (осем) параграфа се 

прави подробен преглед на теоретичните основи, свързани с процеса на вземане 

на решение за прилагане на ОПСО от ЕС и  усъвършенстване на алгоритъма за 

вземане на решение за прилагане на общата политика за сигурност и отбрана. 

Интерес представлява съдържанието на трета глава, озаглавена „Европейски 

въоръжени сили – възможни или нереални”, в която е представена и разгледана 

връзката между теорията и практиката подкрепена с модел за изграждане на 

Европейски въоръжени сили, с определени необходими способности, които 

следва да притежават силите, за да са в състояние да бъдат ефективни и ефикасни 

при изпълнение на различни задачи и мисии. 

Изложението в представения за рецензиране труд е логически издържано, 

като е подкрепено с точно формулирани изводи, обслужващи целта на 

изследването и издигнатите от докторанта тези. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 

Като цяло приемам заявените приноси в дисертационното изследване. Те са 

разделени на приноси с научен и с научно - приложен характер. Изследването 

позволява да бъде изведен поне още един принос изцяло с практическо значение. 

Анализът на получените резултати от настоящото изследване ми дават 

основания да подкрепя изведените приноси в автореферата. 

Приемам за достоверни резултатите от научното изследване в 

дисертационния труд.  

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Получените научни резултати в дисертационния труд ми дават основания да 

подкрепя посочените от кандидата за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ в автореферата претенции за приноси, които определям в две 
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основни направления като научни и научно-приложни приноси и ги свързвам със 

следните постигнати резултати: 

4.1. Приноси с научно значение:  

4.1.1. Обогатена е теорията и са разкрити теоретичните постановки, 

касаещи необходимостта от създаване на съвместни военни 

формирования от ЕС, чрез които Съюза да е готов да даде 

възможно най-адекватен отговор на заплахите и 

предизвикателствата за неговата сигурност. 

4.1.2. Разкрити и дефинирани са предизвикателствата пред 

сътрудничеството и взаимодействието между различните системи 

за колективна сигурност, членки на които са страните от ЕС и пред 

изграждането на ЕВС. 

4.2. Приноси с научно-приложно значение: 

4.2.1. Анализиран е процесът за вземане на решения в ЕС за прилагане на 

ОПСО, като са предложени виждания, подходи и процедури за 

усъвършенстване на координацията и взаимодействието между 

различните структури и организации при необходимост от вземане 

на решение от ЕС за включването му в управлението на дадената 

криза, основно чрез военни способности. 

4.2.2. Разработен е и е предложен Модел за изграждане на Европейски 

въоръжени сили и са определени необходимите способности, които 

следва да притежават силите, за да са в състояние да бъдат 

ефективни и ефикасни при изпълнение на различни задачи и 

мисии. 

Анализът и интерпретацията на данните съдържат необходимите 

теоретични обобщения в търсенето на ново решение на актуален проблем от 

областта на националната сигурност, свързан с повишаване способностите на ЕС 

за колективен отговор на заплахите и считам, че представляват оригинален 

принос за съвременната наука в предметната област. 
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5. Оценка на публикациите по дисертацията 

Авторът на дисертационния труд има 3 (три) самостоятелни публикации със 

заглавия: („Обща политика за сигурност и отбрана – съвременни измерения“, 

„Съвременни подходи към политиките, механизмите за вземане на решения и 

процесите за изграждане на съвместни военни формирования от европейския 

съюз – основни предизвикателства“ и „Способностите на европейския съюз за 

колективен отговор на заплахите в сферата на сигурността и отбраната“) по 

темата на дисертационния труд. Потвърждавам, че представените доклади в 

участие на научни конференции са в направлението на научните изследвания на 

автора. 

Нямам информация за цитирания на по-горе посочените публикации. 

С докторанта нямам съвместни публикации. 

6. Становище относно наличието или липса на плагиатство 

Към датата на изготвяне на настоящата рецензия не ми е известно да са 

постъпили сигнали относно публикациите на докторанта за плагиатство от 

анонимен или неанонимен характер. Нямам данни представеният дисертационен 

труд и публикациите към него или части от тях да са плагиатствани.  

7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Разнообразието и използването в научното изследване на множество 

източници на информация в предметната област гарантират постигането на 

достатъчна литературна информираност, а постигнатите резултати са 

свидетелство за добра компетентност на автора. В потвърждение на това е 

приложената библиографска справка, която съдържа актуални източници по 

темата на дисертационния труд. 

8. Оценка за автореферата 

Представеният към дисертационния труд автореферат е в обем от 40 

(четиридесет) страници. Авторефератът е разработен съгласно законовите 

изисквания и в неговото съдържание са представени основните проблеми и 

пътищата за тяхното решаване, отразени в дисертационния труд. Той 
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представлява самостоятелно произведение, в което са изведени изчерпателно 

основните постижения и приносите в дисертационния труд разработен от 

докторанта Десислава Йорданова Костадинова. 

9. Критични бележки  

В представения дисертационен труд и автореферата към него съществуват 

технически и редакционни грешки, неточности и повторения при оформянето му 

от автора, които не намаляват научната му стойност. 

Посочените недостатъци не се отразяват негативно върху значимостта на 

приносите в дисертационния труд. Дисертацията е задълбочен и самостоятелен 

научен труд по актуален проблем и с постигнатите научни и научно-приложни 

приноси доказва способността на докторанта самостоятелно да разработва 

въпроси, важни за системата за национална сигурност на страната. 

Основната ми препоръка е, че резултатите от изследването, освен чрез 

автореферата и с публикациите по темата, следва да получат необходимата 

публичност чрез издаването на учебник или учебно пособие по темата. 

10. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, 

че следва да вземе отношение 

Личните ми впечатления от докторанта са в резултат от проведени 

разговори и срещи по време на зачисляването й в докторантура, както и от 

проведеното обучение и изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. 

Те са положителни и по мое мнение, докторантът по време на настоящото 

обучение работи упорито, целенасочено и експертно за реализирането на 

настоящия дисертационен труд. 

11. Заключение 

Предложеният дисертационен труд от Десислава Йорданова Костадинова 

на тема: „Необходимост от повишаване способностите на ЕС за колективен 

отговор на заплахите, чрез изграждане на съвместни военни формирования” е 

напълно завършен научен труд, който съответства на заглавието и основното 

съдържание на разработката. 
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Считам, че дисертационният труд на докторанта Десислава Йорданова 

Костадинова отговаря на изискванията на чл. 6 (3) от Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и на чл. 27 от Правилника за 

прилагането му и се явява необходимата основа за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ в област на висшето образование: 9. „Сигурност и 

отбрана”, професионално направление 9.1 „Национална сигурност”, научна 

специалност „Военнополитически проблеми на сигурността”. 

12. Оценка на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд от Десислава Йорданова Костадинова 

отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и Правилника за прилагане на закона за развитието на 

академичния състав в Република България.  

Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: 

„Необходимост от повишаване способностите на ЕС за колективен отговор на 

заплахите, чрез изграждане на съвместни военни формирования” и съм 

съгласен на Десислава Йорданова Костадинова да се присъди образователната и 

научна степен „доктор” по научната специалност „Военнополитически проблеми 

на сигурността”, от област на висшето образование - 9 „Сигурност и отбрана“ и 

професионално направление - 9.1. „Национална сигурност“. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ.                               ГАЛИН ИВАНОВ 

          13.11.2020 г. 

 

 

 


