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СТАНОВИЩЕ 
 

 
От   проф. д-р Величка Иванова Милина, 
  Военна академия "Георги. С. Раковски", 
  професионални направления:  
  9.1. Национална сигурност и 3.3. Политически науки 

 

Относно: дисертационния труд на Стоян Иванов Марков, представен за 
присъждане на образователна и научна степен "доктор" в 
професионално направление 9.1 Национална сигурност, научна 
специалност "Организация и управление извън сферата на 
материалното производство (Стратегически комуникации)" 

 

Тема на дисертационния труд: "Военните телевизионни канали и 
съвременните предизвикателства пред публичността в сигурността 
и отбраната" 

 

Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното 
жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед на 
Началника на Военна академия "Г. С. Раковски" № СИ29-РД03-
246/01.12.2020 г.  

 
 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Предложената за оценка докторска работа е  посветена на един  

безспорно сложен, перманентно актуален и в съвременната 

информационно-комуникационна епоха, особено значим проблем на 

гражданско-военните отношения – ролята на медиите за тяхното 

ефективно функциониране.  

Проблемът започва да се очертава като критично важен още след 

края на блоковото противопоставяне през 90-те години на ХХ век, когато 



военната сигурност на държавата вече не се възприема от гражданите като 

очевидно необходима. Показването, аргументирането на значимостта на 

военното измерение на националната сигурност става основна отговорност 

на медиите, приоритетно на специализираните военни канали за 

комуникация с публиките. 

Днес, в новата, динамично развиваща се и доминирана от социалните 

медии комуникационна среда, военните медии са изправени пред 

безалтернативната необходимост да се адаптират и да намерят новите 

формули за успешно изпълнение на функциите си.     

В този контекст, дефинирането на ефективни подходи  за 

повишаване резултатността от дейността на военните телевизионни канали 

е сериозно и значимо научно предизвикателство, на което Стоян Марков 

предлага своите решения в докторската работа. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд  

Представеният дисертационен труд е завършено, самостоятелно 

проведено научно изследване, което има сложен интердисциплинарен 

характер и демонстрира високата експертиза на своя автор в сферите на 

медиазнанието, националната сигурност, публичните комуникации, 

стратегическия мениджмънт.  

Изследването е много добре концептуализирано. Обектът и 

предметът на цялостния анализ в дисертационния труд са коректно 

дефинирани и са пряко свързани с разгърнато разписаната цел на научното 

търсене.  Специално отбелязвам, че още на този етап, с формулирането на 

целта и основните девет изследователски задачи, Стоян Марков е 

предположил практико-приложната насоченост, като водеща в своята 

работа. 

Основната изследователска теза, че е необходима нова концепция за 

работа на Военния телевизионен канал, която да съответства на 



предизвикателствата на новата комуникационна среда, убедително е 

доказана. За целта са верифицирани четири работни изследователски 

хипотези чрез резултатите от проведена от докторанта, в два тура, пряка 

групова анкета с военни журналисти и специалисти по връзки с 

обществеността от Българската армия. 

Като постижения в работата отбелязвам: 

o Многостранната и убедителна аргументация на тезата за 

управлението на комуникацията като ключов инструмент на 

стратегическия мениджмънт на организацията. 

o Направеният, с цел да се идентифицират и структурират добри 

практики, компетентен анализ на технологията на информационната 

кампания "WeAreNATO" (включително ролята на военните телевизионни 

канали), като елемент на стратегическите комуникации на Алианса. 

o Обосноваването на изключителната значимост на ролята на 

(включително специализираните) медиите за формиране на общественото 

мнение в съвременната комуникационна среда, характеризираща се с 

конкуренция за повече "лайквания" на различните медийни преразкази на 

реални събития и процеси.  

Приемам самооценката на Стоян Марков за приноси в 

дисертационния труд, които той обобщава като четири научни и два 

научно-приложни. Като по-значими, заради тяхната практическа полезност 

определям: 

o Предложената нова методика за анализ на информационната 

среда, разработена на основата на комуникационния модел на Харолд 

Ласуел. 

o Структурираните, на базата на анализа на ключовите процеси на 

адаптация на военните телевизионни канали към промените в 

информационната среда, изводи за предизвикателствата и ограниченията 

за ефективното им функциониране.   



o Направеният съпоставителен анализ на подходите за отразяване 

на военната тематика от военни медии в България, Румъния и САЩ. 

o Идентифицирането и обосноваването на ефективността на 

използването на нови платформи за комуникация с потенциални публики 

на информация по военна тематика. 

o Формулираните препоръки към съдържанието и 

комуникационните техники в специализираните военни медии.  

Приемам, че изброените научни резултати са лично дело на 

докторанта.  

По темата на доктората са декларирани три броя научни публикации, 

за които смятам, че са осигурили необходимата публичност на 

постигнатото в изследването. 

Библиографският списък включва 66  литературни и информационни 

източници на български, английски и руски език. 

Авторефератът съответства на изискванията и отразява основните 

тези и научните постижения в дисертационния труд.  

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство  

В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не 

установявам плагиатство в представения докторски труд.  

Не ми е известно в хода на процедурата да са получавани 

неанонимни и мотивирани писмени сигнали за установено плагиатство. 

4. Критични бележки  

Основната ми критична бележка е свързана със структурата на 

основните глави, която е доста раздробена. Изложението им е 

организирано в редица подточки (и в техни подточки), които често са в 

обем от няколко до половин страница, а това на места създава впечатление 

за доминиращ информативен характер на текста.  

Могат да бъдат предявени и други претенции, предимно от 

технически характер, като: в изложението на работата на са изписани 



заглавията на основните глави, а това на трета глава не може да бъде 

открито както в съдържанието а дисертацията, така и в автореферата; в 

съдържанието не са отбелязани началните страници на отделните части в 

изложението. 

Посочените бележки не променят категорично положителната ми 

оценка за постигнатото в докторската работа. 

5. Заключение 

Представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото прилагане за получаване на образователната и 

научната степен "доктор". 

Като оценявам достойнствата на постигнатото в изследването, давам 

положителна оценка на дисертационния труд на тема "Военните 

телевизионни канали и съвременните предизвикателства пред 

публичността в сигурността и отбраната" и изказвам съгласието си на 

Стоян Иванов Марков да бъде присъдена образователната и научната 

степен "доктор" в професионално направление 9.1 Национална сигурност, 

научна специалност "Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Стратегически комуникации)". 
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