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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
В динамично променящата се среда за сигурност, медиите са основен 

източник на информация и имат основна роля за формиране на общественото 

мнение. Комуникациите са сред най-значимите и съществените процеси в 

съвременното общество, и са предпоставка за създаване на основа за 

разбирателство между социалните субекти. 

  В тази връзка  развитието на съвременните информационни 

технологии и средствата за комуникация налагат нов подход за информиране 

на обществото, в това число и военните медии отразяващи държавните 

политики касаещи сектора за отбрана и сигурност. Това определя и 

необходимостта от нова концепция на работа на Военните телевизионни 

канали, отразяваща по-задълбочено политиките, реализирани от МО, 

насочени към  достигане на точни послания до тези, до които са насочени. 

 Предоставеният от автора дисертационен труд е посветен на научен 

проблем, изследващ модела на медийно отразяване, на държавните политики 

за сектора за сигурност, използваните журналистическите похвати и канали 

за въздействие,  допълнително повишаващи рейтинга на въоръжените сили.  

Поддържам тезата на автора, че в съвременната среда за сигурност, е 

възможно да се актуализират теоретичните модели за телевизионна 

комуникация във военната сфера чрез интердисциплинарен подход, при 

представянето на нов практико-приложен модел за телевизионна 

комуникация в областта на сигурността и отбраната и в разработването на нов 

подход за отразяване на военната тематика, на основата на развитието на 

новите технологии и медии.  

В този контекст предоставената от автора дисертация за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор” засяга актуален научен проблем, 
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аргументиращ необходимостта от качествено нова визия за медийно 

поведение, посочваща основните насоки и проблеми в процеса на работата, 

анализираща основните тенденции и необходимата промяна, фокусирана 

върху информационната среда, комуникацията и социалната значимост на 

темата. 

Ето защо дефинираният в разработката научен проблем е особено 

значим към настоящия момент, предвид предлагането на конкретни 

адекватни механизми за отразяване на  взаимодействието в рамките на 

комуникационния процес, рисковете и благоприятните възможности при 

отразяване на дейността на Въоръжените сили, отчитайки съвременните 

предизвикателства пред публичността в сферата на сигурността и отбраната. 

От тази гледна точка считам, че темата на дисертационния труд е 

актуална и осветлява неизследвани в достатъчна степен проблеми по 

отношение на правилното управление на комуникацията, разглеждана като 

ефективно средство за положително взаимодействие и влияние както върху 

вътрешната, така върху външната среда на организацията, определяща най-

важните публики от околната среда, с които трябва да изгражда и поддържа 

позитивни взаимоотношения. 

На тази основа може да се направи извода, че темата на дисертацията е 

актуална, значима и необходима в условията на динамично променящата се 

среда за сигурност. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Направеният научен преглед на дисертационния труд на Стоян Иванов 

Марков и приложенията към него извежда следните изводи: 

1. Материалът върху който се градят научно-приложните приноси на 
дисертационния труд е оформен като завършено самостоятелно научно 
изследване в конкретната област от познанието, а именно в Научна област 9. 
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Сигурност и отбрана, Професионално Направление 9.1. Национална 
сигурност, Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на 
материалното производство (Стратегически комуникации”). 
 
2.Съдържанието съответства на темата на изследването и авторът правилно е 

подбрал методиката на изследване при разработването на дисертацията си, 

опирайки се на експертно-аналитични методи за анализ и оценка на 

медийната среда чрез изучаване на информационно-интуитивните оценки на 

две групи специално подбрани експерти. Като изследователски инструменти 

са използвани сравнителен анализ, методът на допитването, методът на 

наблюдението, експертни интервюта и пряка групова анкета в три тура.  

3. Авторът е успял да изпълни поставените задачи и да постигне издигната 

обща цел а именно:  да покаже различните подходи на медийно отразяване, 

които ползват медиите на Балканите (България и Румъния) и в САЩ. 

Изследване на видовете комуникационни похвати използвани от тях и как 

съдържанието, което представят намира място в новите медии, изследване 

на ключовото значение на визуалната комуникация за ефективна 

комуникация в сферата на отбраната и използването на визуалната 

комуникация при представянето на информация от военните телевизионни 

канали. 

4. Дисертационният труд е обстойно разработен, в достатъчен обем, за такъв 

вид изследване, от увод, изложение в три глави, с изводи по всяка една от тях. 

Заключение съдържащо общи изводи, приноси и препоръки по цялата 

разработка, библиография. Общ обем на дисертацията е 190 страници, 

основен текст -179 страници. Литературни източници общо 66 броя, от които 

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

интернет източници. Брой на публикациите на автора по темата: 3. 
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В увода, наред с мотивите за написването на дисертационния труд са 

формулирани целта,  обекта, предмета и научноизследователските задачи на 

разработката, позволяващи пълното изясняване на разглежданите научни 

проблеми.  

Всяка глава е обособен етап от решавания проблем,  връзката между 

главите е осигурена от стила на изложението и позволява да се добие 

цялостна представа за научното изследване. Главите отговарят на 

съдържанието на разглежданата проблематика, очертават основните 

проблеми стоящи за решаване в дисертацията и  завършват с аргументирани 

изводи подкрепящи работната хипотеза. 

 3. Научни и научно-приложните приноси в дисертационния труд 

В  дисертационния труд на Стоян Иванов Марков са постигнати 

конкретни научни и научно-приложни резултати, като закономерен 

завършващ етап в разработването на дисертацията.  

Анализът на получените резултати ми дава основание да приема за 

достатъчни и като лично дело на автора така получените научни и научно-

приложни резултати и приноси в дисертационния труд и ги определям като 

приносна част на дисертационния труд в научната област. Считам, че същите 

са носители за ефективност и имат потенциал да бъдат отнесени към 

обогатяване на съществуващите знания за внедряването на иновативни 

подходи за управление на военните телевизионни медии, и тяхното значение 

за комуникацията в процес на адаптация към новите технологии, 

разглеждащи съществени страни от отношението между отразяването на 

военната тематика от традиционните и от новите медии, като основа за 

ефективна визуална комуникация.  

4. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 
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Източниците, използвани при издигане на хипотези, са с безспорна 

научна стойност и не пораждат съмнения по отношение на формулираните 

изводи и заключения. Същите са използвани творчески за нуждите на 

изследването, като са цитирани в съдържанието на дисертационния труд. 

Не ми е известно резултати от изследването в дисертационния труд да 

са цитирани от други автори. 

5. Критични бележки 

 Нямам критични бележки към автора освен допуснати слабости от 

технически, смислов и граматически характер, които не се отразяват 

съществено върху значимостта на приносите в дисертационния труд. 

Като конкретен пример в тази посока може да се посочи че, списъкът на 

използваната литература в дисертацията и посочените публикации в 

автореферата не са оформени съгласно изискванията на Стандарт за 

библиографско цитиране –БДС/ISO 690:2011. 

Препоръката ми към автора е да публикува научните си изследвания, 

резултати и предложения под формата на монографичен труд, който би бил 

изключително полезен в научен и практико-приложен аспект за медиите 

отразяващи политиките в сектора за сигурност и отбрана. 

6. Заключение 

Гореизложеното ми дава основание да заявя, че дисертацията за 

присъждане на ОНС „доктор” е напълно завършено научно изследване с 

научно-приложен характер по посочения научен проблем. Представеният към 

него автореферат  отговаря на изискванията. Публикациите отразяват 

основни моменти от дисертационния труд и пряко  кореспондират с  темата 

на дисертацията. Разработката е иновативно и е лично дело на автора с 

научно-приложни приноси, съответстващи на критериите за присъждане на 
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ОНС „доктор”, съгласно Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и Правилника за неговото прилагане. 

7. Оценка на дисертационния труд 

В качеството си на член на Научното жури, давам своята 

„Положителна“ оценка на представената ми за становище дисертация за 

присъждане на ОНС „доктор” на тема: „ВОЕННИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ 

КАНАЛИ И СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПУБЛИЧНОСТТА 

В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА“, по Научна област 9. Сигурност и отбрана, 

Професионално Направление 9.1.Национална сигурност, Докторска 

програма: „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Стратегически комуникации”), разработена от Стоян Иванов 

Марков и предлагам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват за 

присъждане на ОНС „доктор” на Стоян Марков. 

 

26.12.2020 г.                                       Член на научното жури: 

гр. Шумен                                           Проф. д-р инж.__________Христо Христов 
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