
1/5 

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р инж. Доника Величкова Диманова  

доцент в катедра „Управление на системите за сигурност“, Факултет по 

технически науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

на дисертационния труд на Стоян Иванов Марков 

 

на тема „ Военните телевизионни канали и съвременните предизвикателства 

пред публичността в сигурността и отбраната”, 

 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

Професионално направление 9.1. „Национална сигурност“,  

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Стратегически комуникации)” 

 

  

 

 

 

 

 

Шумен, 2020



2/5 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Актуалността на проблема е свързана с развитието на новите технологии 

и навлизането на интернет в живота ни, което от своя страна налага промяна в 

работата на медиите и начините, по които те информират обществото. 

Днес новите технологии и интернет (социални мрежи, интернет базирани 

платформи, блогове, форуми, канали за комуникация и др.) дават 

изключителна възможност за комуникация и често се използват като 

инструмент за позициониране на ключови теми и послания, целящи 

максимална информираност на населението. Не правят изключение и 

въпросите свързани със заплахите за националната сигурност, които са на 

преден план в работата на журналистите и в коментарите на анализаторите и 

обществото. В тази връзка в дисертационното изследване се предлага 

съвременен работещ модел на медийно отразяване в областта на сигурността 

и отбраната, който да повиши рейтинга на въоръжените сили и адекватно да 

отразява политиките в тази област. Изследването има амбиция да покаже как 

военните телевизионни канали използват визуалната комуникация при 

представянето на информацията си и как да достигнат по-бързо до по-широк 

кръг от хора. 

От тази гледна точка считам, че темата на дисертационния труд 

осветлява важен проблем свързан с различните подходи на медийно 

отразяване на Балканите (България и Румъния) и в САЩ. Направените 

изследвания в тази посока биха спомогнали за качествено нова визия за 

медийно поведение, нови насоки в процеса на работата, както и основни 

тенденции свързана с телевизионната комуникация във военната сфера. 

Докторанта правилно е подбрал методологията на изследване при 

разработването на дисертационния си труд, използвайки инструментариум 

включващ сравнителен анализ, методът на допитването, методът на 
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наблюдението, експертни интервюта и пряка групова анкета. В работата е 

поставен акцент върху експертно-аналитични методи за анализ и оценка на 

медийната среда чрез изучаване на информационно-интуитивните оценки на 

две групи специално подбрани експерти. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

От анализа на дисертационния труд могат да се направят следните 

изводи: 

1) Материалът върху който се градят научните и научно-приложните 

приноси на дисертационния труд е оформен като завършено самостоятелно 

научно изследване в конкретната област от познанието, а именно в 

професионално направление 9.1. Национална сигурност. 

2) Налице е пълно съответствие на темата на дисертацията с 

поставената научна цел да се покажат различните подходи на медийно 

отразяване на Балканите (България и Румъния) и в САЩ.  

3) Дисертационният труд е обстойно разработен, в достатъчен обем, за 

такъв вид изследване. Теоретичната разработка е структурирана в увод, три 

глави, общи изводи, заключение и библиография. Основният текст обхваща 

175 страници. Всяка от посочените глави завършва с аргументирани изводи 

подкрепящи работните хипотези. Автора е използвал 69 източника, от които: 

37 източници на български език, 3 на руски език, 26 на английски език и 3 

интернет източници. 

4) В увода са формулирани обекта на изследването, основната цел, 

научноизследователските задачи на разработката, тематичната област и 4 

работни хипотези. В увода са обосновани и някои ограничителни условия, 

които според автора служат за по прецизно изпълнение на поставените цели и 

задачи пред научното изследване. Авторът си е поставил 9 
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научноизследователски задачи, решаването на които според него, ще 

позволят пълното изясняване на разглежданите проблеми.  

 

3. Научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд 

В резултат от разработването на дисертационния труд научните 

резултати са правилно посочени и дефинирани от автора. В настоящата 

дисертация са представени 4 научни и 2 научно-приложни приноси, които 

отразяват постиженията на кандидата и са доказателство за неговите лични 

научни постижения. 

По темата на дисертацията Стоян Иванов Марков има три 

самостоятелни публикации. Същите отразяват основни моменти от 

дисертационния труд и пряко  кореспондират с  темата на дисертацията.  

Авторефератът е разработен съгласно изискванията и дава пълна 

представа за научната стойност и практическата приложимост на 

постигнатите приноси. 

Не ми е известно резултати от изследването в дисертационния труд да 

са цитирани от други автори. 

 

4. Критични бележки 

В дисертационния труд на Стоян Иванов Марков са допуснати и 

известни слабости в оформянето на дисертационния труд и автореферата към 

него - неизчистен стил на изложение, правописни и редакционни грешки, 

липсва номерация на фигурите. Посочените недостатъци не се отразяват 

съществено върху значимостта на приносите в дисертационния труд.  

 

5. Заключение 



Представеният дисертационен труд на тема 
"
Военните телевизионни 

канали и съвременните предизвикателства пред публичността в сигурността и 

отбраната", разработен от докторанта Стоян Иванов Марков, представлява 

цялостен и завършен научен труд по конкретен научен проблем. 

Предложените анатшзи, модели и подходи в дисертацията са обосновани и 

полезни, допълват и доразвиват научните постижения в избраната предметна 

облает. 

Дисертационния труд напълно отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 

неговото прилагане в частта отнасяща се до придобиване на образователната 

и научна степен 
"
доктор". 

6. Оценка на дисертационния труд

Изразявам своята положителна оценка за дисертационния труд на тема 

"
Военните телевизионни канали и съвременните предизвикателства пред 

публичността в сигурността и отбраната" и предлагам на уважаемото Научно 

жури, да присъди на Стоян Иванов Марков образователна и научна степен 

,,доктор", в облает . на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9 .1. Национална сигурност, по докторска 

програма ,,Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Стратегически комуникации)". 

26.12.2020 г. 
Член на научното жури: 

(доц. д-р инж. Доника Диманова) 
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