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Рецензията е възложена по решение на Научно жури, определено със Заповед 

на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски”  № СИ29-РД03-

123/12.05.2021 г. За нейното написване ми бяха предоставени дисертационен труд, 

автореферат, публикации по темата на дисертационния труд и биографична справка. 

Документите, представени в процедурата за защита на дисертационния труд 

съответстват на изискванията на ЗРАС на Република България, на Правилника за 

неговото приложение и на нормативните документи на Военна академия „Г. С. 

Раковски”. 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Представеният дисертационен труд с автор Антон Николаев Михайлов  на 

тема „Сравнителен анализ на работата с информатори на военните агенции и 

правоохранителните органи на САЩ. Поуки от практиката за Република България” 

е посветен на актуален и значим научен проблем, отнесен към функциите и 

дейността на службите за сигурност и обществен ред при противодействие на 

престъпността и за защита на националната сигурност.  

Изследването и анализирането на уредбата и практиките на САЩ за работа с 

информатори/доброволни сътрудници, както и процедурите за привличането им и за 

прекратяването на отношенията с такива лица, предвид събитията с шпионските 

скандали, прави темата на дисертационния труд особено актуална.  

Направеният анализ на уредбата в САЩ е полезен и води до синтезиране и 

обобщаване на добри практики, чието прилагане в България, в Европейския съюз 

или в НАТО може да доведе до подобряване на подготовката на оперативния състав 

на службите за сигурност и обществен ред при противодействието на престъпността.  
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Това изследване би представлявало интерес както за военизираните структури, 

така и за оперативните дирекции на МВР и за съответните специализирани дирекции 

на ДАНС. 

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

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

Основното съдържание на научната разработка на докторанта Антон 

Михайлов напълно съответства на темата на дисертационния труд и касае научни 

въпроси в интердисциплинарна предметна област, които категорично са 

дисертабилни.  

Сериозният обем на изследването покрива съдържателно темата и е цялостен 

и завършен научен труд в зададения обхват. 

В дисертационния труд има редица положителни страни, които могат да бъдат 

формулирани в няколко области: 

  извършени са задълбочени научни изследвания по отношение на 

работата с информатори и  индикаторите за идентифициране на потенциални 

членове на терористични и радикални групи; 

  постигнати са редица практико-приложни резултати по отношение на 

прилагането на  модел за действие и поведение на информатор и/или служител под 

прикритие за спечелване на доверието на разработваните лица и 

подготовката/обучението на служители от служби за сигурност и обществен за 

работа с информатори.  

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Съдържателният план на дисертационния труд е структуриран според 

изискванията за разработки от такъв характер и се състои от: списък с използвани 

съкращения, увод, изложение - представено в четири глави, всяка завършваща с 
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изводи, общи изводи, заключение, препоръки, приноси, списък на приложенията и 

библиография, включваща внушителните 228 (двеста двадесет и осем 

информационни източника, от които 39 на български език,  143 на английски език, 

18 на руски език и 28 интернет източника, всичко с общ обем от 257 страници. В 

разработения дисертационен труд са представени и 7 (седем) приложения, които 

подкрепят научно-приложните приноси на доктората. 

Основните методи, които е използвал авторът, за да разкрие предмета на 

изследването, да постигне заложената цел и да реши основните изследователски 

задачи на дисертационния труд са: системен подход, сравнителен анализ, 

семантичен анализ, синтез и др.  

За решаването на поставените в настоящата докторска дисертация задачи е 

направено емпирично изследване върху 75 дела по повдигнати обвинения за 

предоставяне на материална подкрепа или ресурси на чуждестранни терористични 

организации, при които за разкриване на извършителя и доказване на 

престъплението са използвани информатори или служители под прикритие. От 

изследването са направени изводите за използваните практики и поуките за България 

при работа с информатори и алгоритъма на действие на службите за сигурност на 

практиката. 

В увода, традиционно, са изложени основната идея и актуалността на 

дисертационния труд. Отбелязана е степента на разработеност на проблема от 

юридическа и изследователска гледна точка. Авторът е представил и обосновал 

своите мотиви за избора на конкретното сравнително изследване, което 

впоследствие ще бъде от полза за оперативните служби на МВР и другите служби за 

сигурност.  

Докторантът е дефинирал предмета, обхвата, както и обекта на своите научни 

амбиции. Ясно е формулирана целта на изследването, а именно “…да бъде изведен 
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теоретичен модел за реципиране на приложими правни институти в Република 

България при отчитане особеностите на англо-саксонската правна система и 

традиция в изграждането на националната сигурност.“ Заложени са логически и 

реалистични за решаване изследователски задачи.  

Тезата, която се отстоява в дисертация е, че при работата с информатори в 

България е подходящо да се реципират някои подходи и тактики, но при отчитане на 

особеностите на англо-саксонската правна система, принципи и традиции. 

Съвсем подходящо са въведени и ограниченията на изследването с цел 

концентриране не усилията за постигане на поставената цел.  

В първа глава, която е обособена в 12 параграфа е направено изследване на 

еволюцията на понятието „информатор“ в Щатската полиция и е анализирана 

съпътстващата правно-нормативна  уредбата. Направен е съпоставителен анализ с 

руските теоретични постановки. Изведено е предложение за единно понятие за 

информатор.  

Във втора глава, съставена от 13 параграфа, са разгледани спецификите при 

използването от ФБР на конфиденциалните източници на информация и при работа 

с чужди граждани, както и особеностите при вербуване, с придобиване правото на 

пребиваване на територията на САЩ.  

В глава трета, структурирана в 7 параграфа, са разгледани специфичните 

подходи на военните разузнавателни и контраразузнавателни служби на САЩ, на 

Корпуса на морската пехота и на Военната полиция на САЩ, за работа с човешки 

източници (лица-източници).  

В четвърта глава, в която са синтезирани и приносите на докторанта, са 

обособени 7 параграфа. В нея са описани методиката, резултатите и изводите от 

извършеното проучване на дела в САЩ, водени срещу лица, сътрудничели на 

терористични организации, както и съотнесените изводи за Република България. 
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Синтезиран е модел за въвеждане и използване на информатор за проникване в група 

извършители, подготвящи или извършили подкрепа/финансиране на терористична 

организация.  

Всяка от главите завършва с изводи. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд.  Достоверност на материала 

Като цяло, приемам  заявените в дисертационния  труд приноси и резултати, 

които са разделени на приноси с научен и приноси с научно-приложен характер.  

Смятам, че целта на дисертационния труд е постигната, научно-

изследователските задачи са решени и тезата е потвърдена.  

Приемам за достоверни и научно обоснованите резултати от научното 

изследване в дисертационния труд. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Направените теоретични и емпирични изследвания в научния труд на  

кандидата за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ Антон 

Михайлов, ми дават основание да подкрепя така посочените от него научни 

резултати и приноси. Те са общо 7, разпределени в две основни направления - научни 

и научно-приложни приноси.  

Научните приноси на Антон Николаев Михайлов се изразяват в добавяне на 

ново знание в сферата на  работата с информатори за противодействие на 

престъпността и тероризма.  Направен е обзорен анализ на регламентацията, 

уреждаща дейността и статута  на информаторите. Систематизирани са и 

практически препоръки, които могат да се използват при обучението и подготовката 

на специализирани кадри. 

Като по-значими постижения в изследването, сред научните приноси, бих 

искала да откроя създаденият и предложен от докторанта структуриран научен 
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модел за работа с информатори по дела за противодействие на финансиране и 

подкрепа на тероризма, който съдържа конкретни стъпки за осъществяване на 

контакт между информатор или служител под прикритие с разработвани лица. От 

приносите с научно-приложен характер, искам да отбележа създадената и 

предложена  методика за изследване на дела за противодействие на финансиране и 

подкрепа на тероризма по определени индикатори. 

Потребители на научните резултати от дисертационния труд могат да бъдат 

службите за сигурност и обществен ред в България, Държавна Агенция „Национална 

сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, 

обучаемите в Академия на МВР и във Военна академия „Г.С. Раковски“, членове и 

лица, подпомагащи дейността на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

при Народното събрание, слушатели, студенти и специализанти, които желаят да 

подобрят своята квалификация, в съответствие с изискванията на образователните 

стандарти в образователно направление 9.1. „Национална сигурност”. 

Може да бъде направена оценка, че разработеният и представен 

дисертационен труд е напълно самостоятелно научно-теоретично изследване с 

изявена практическа насоченост. Смятам, че така заявените резултати и приноси в 

дисертационния  труд  са лично дело на докторанта Антон Николаев Михайлов и са 

в резултат на задълбочено проучване и познаване, творческо адаптиране и 

доразвиване на теоретични постановки и практически подходи.  

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

Предлаганият дисертационен труд е подкрепен с необходимия брой 

публикации. Авторът има 3 (три) самостоятелни публикации, които напълно 

съответстват на темата - два доклада, изнесени на Международна научна 

конференция „Сигурност – образование, наука и индустрия”, ч. І, Военна академия 

„Г. С. Раковски”, София, 2020 г; и една публикация  в Сборник „Научни трудове“ 
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(ISSN 1314-9105), Фондация „Институт за национална и международна сигурност“, 

2021 г.  

Нямам данни за това дали те са цитирани от други автори. 

С докторанта нямам съвместни публикации. 

6. Становище относно наличието или липса на плагиатство 

 Към дата на изготвяне на рецензията, не ми е известно да са постъпили сигнали 

за установяване на плагиатство в публикациите на докторанта. Нямам данни 

представеният дисертационен труд и публикациите към него или части от тях да са 

плагиатствани. 

7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Многообразните литературни източници в библиографската справка, на три 

езика, използвани в научното изследване са доказателство за литературната 

информираност на автора, а постигнатите резултати показват  неговата 

компетентност. Както вече беше отбелязано, авторът е използвал респектиращият 

брой 228 (двеста двадесет и осем) информационни източника, от които 39 на 

български език,  143 на английски език, 18 на руски език и 28 интернет източника 

под най-различна форма – справочна литература, изследвания, монографии и др.  

Необходимо е да се отбележи, че докторантът се ориентира отлично и от 

огромното количество информация, подбира онова, което пряко касае изследвания 

проблем и в пълна степен подпомага решаването на поставените задачи. Като 

обобщение, всички литературни източници са тематично обвързани с научните 

изследвания на докторанта и са коректно използвани и цитирани.  

 

8. Оценка за автореферата 

Представеният към дисертационния труд автореферат, е с обем от 43 

(четиридесет и три) страници, разработен е съгласно законовите изисквания и в 
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съдържание му са представени актуалността, целите, задачите и същността на 

дисертационния труд.  

Това е самостоятелно произведение, което описва изчерпателно основните 

приноси и постижения в дисертационния труд, разработен от докторанта Антон 

Михайлов.  

 

9. Критични бележки 

В представения дисертационен труд и автореферата към него могат да бъдат 

отбелязани и някои слабости, които по никакъв начин не намаляват научната им 

стойност.  

В структурно отношения в дисертационния труд има лек дисбаланс по 

отношение на броя на параграфите в отделните главите и респективно обем 

страници. Би било добре всяка глава да започва на нова страница (например първа), 

да се въведе и номерация на страниците в съдържанието на автореферата, за по-

добра ориентация. 

Препоръчително е дефинираните научноизследователски задачи, пет на брой, 

да бъдат обвързани с основните части (4 глави) на дисертационния труд, т.е. да има 

яснота и да е посочено коя задача в коя глава се решава. 

При формулирането на изводите също имам някои забележки. Някои от тях 

имат повече обобщаващ характер като не са обвързани логически с отделните 

параграфи на главите.  

Необходимо е да отбележа, че посочените бележки не променят изцяло 

положителната ми оценка за постигнатото в докторската работа. 
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10. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът счита, 

че следва да вземе отношение 

Личните ми впечатления от докторанта Антон Николаев Михайлов са в 

резултат на срещите, свързани с неговото зачисляване и обучение във Военна 

академия „Г. С. Раковски”.  Те са високо положителни и мога да твърдя, че 

докторантът работи целенасочено, упорито, притежава задълбочени теоретични 

познания и висока професионална подготовка.  

 

11.  Заключение 

Въз основа на гореизложеното в рецензията за дисертационния труд и 

автореферата към него, с автор Антон Николаев Михайлов, мога да заявя, че 

изследването е задълбочено, самостоятелно и с изразени научни и научно-приложни 

приноси.   

Считам, че дисертационния  труд на докторанта Антон Николаев Михайлов и 

автореферата към него, напълно отговарят на изискванията за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор”, заложени в Закона за развитие на 

академичния състав и Правилника за неговото прилагане. 

 

12. Оценка на дисертационния труд 

Като оценявам достойнствата на постигнатото в изследването, давам 

положителна оценка на дисертационния труд на тема „Сравнителен анализ на 

работата с информатори на военните агенции и правоохранителните органи на 

САЩ. Поуки от практиката за Република България” и заявявам съгласието си, на 

Антон Николаев Михайлов, да бъде присъдена образователната и научната степен 

"доктор" в област на висше образование 9 „Сигурност и отбрана”, професионално 

направление 9.1 „Национална сигурност“, по докторска програма  
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„Военнополитически проблеми на сигурността”.   

 

02.06.2021 г.                          Изготвил рецензията:                                             

ДОЦЕНТ Д-Р                   ИЛИНА АРМЕНЧЕВА 


	на тема: „ Сравнителен анализ на работата с информатори на военните агенции и правоохранителните органи на САЩ. Поуки от практиката за Република България”

