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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Дългогодишният ми опит на изследовател и преподавател в областта 
на разузнаването не познава друго изследване в подобна или близка 
тематика, което да притежава такъв обхват и задълбоченост. Значението и 
актуалността на дисертационния труд трябва неминуемо да се оценява 
както по отношение на изграждането му като съдържание, така и според 
получените резултати. Сериозно достойнство на автора е извеждането на 
хибридна позиция и мнение относно изследваната проблематика, т.е. 
представяне на факти и анализи, които не пропагандират единия или другия 
модел на работа с информатори (съотв. източнноевропейски или 
англосаксонски), а практиките са обективно сравнявани, за да се достигне 
до изводите, поуките и препоръките от този труд. Този дисертационен труд 
е сред малкото такива, на които не липсва анализ, за сметка на 
фактологията, вкл. и в началото и в най-теоретичната част на разработката. 
В изследователско отношение имаме добре издържан научен труд, в който 
лесно се откриват научните му приноси. 

В професионален план значимостта на темата произтича директно от 
значимостта за националната сигурност на работата с доброволни 
сътрудници в службите за сигурност и обществен ред. Още по-важно за 
професионалистите в тази сфера е да бъдат убедени, че теоретичните и 
нормативните разработки са в непрекъснато развитие, и примерът с 
разностранния подход на служби за сигурност и обществен ред (в смисъла, 
който влагаме у нас) на САЩ е вероятно най-модерният.  

В този смисъл работата се явява първи опит за подробно разглеждане 
на теоретичните, правните и организационните въпроси на тази дейност. 
Трябва да отбележим, че разглежданите проблеми имат не само теоретично, 
но и практическо значение. Освен това, в този си вид те ще са от полза не 
само за обучаваните студенти във висшите училища, но на първо място за 
всички служители от структурите с компетенции по защита на 
националната сигурност и системата за отбрана. Нещо повече, направените 
изводи и препоръки могат да бъдат от полза и на структури, чиито задачи 
не са пряко свързани с този проблем. 

Друг значим научен факт от този труд е анализът върху открити 
източници на полиция и служби в САЩ, като по този начин материалът 
става широко и свободно достъпен, въпреки чувствителността на 
източниците и тематиката. 
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Приемам, че актуалността на това изследване също е добре доказана, 
на основата на средата за сигурност, партньорството на нашата страна с 
НАТО и ЕС, както и нивото на актуалните ни отношения със САЩ и Русия. 
В сферата на сигурността е безспорно влиянието на САЩ във всяка 
глобална и регионална инициатива, чрез този труд откриваме някои 
оперативни подходи и практики във информационната дейност на 
правителствата на тази страна. Актуална безспорно е и идеята на автора да 
разкрие пред широката общественост статута на доброволния сътрудник в 
най-модерните му измерения, особено при негативната реакция на нашето 
общество в годините на демократичния преход към апарата от сътрудници 
на ДС като неморален, неприличен и заклеймяван. 

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 четири 
глави, всяка завършваща с изводи; общи изводи; заключение; 
библиография; седем приложения. Общият обем без приложенията е 257 
страници. Добро впечатление прави балансът между отделните глави – 
първите три от 50 стр., последната, и съдържаща основен принос – 60 стр. 

Списъкът с използвани абревиатури, както и общо 308-те препратки и 
цитати спомагат за правилното и бързо възприемане на изложението От 
своя страна броят на цитиранията е показателен за коректно използване на 
източниците от автора. 

Литературните източници (общо 200 такива, в добавка и 28 интернет 
адреса) показват добрата подготовка на автора по темата на дисертацията. 
Виждаме сред тях най-популярни наши и чужди изследователи с най-нови 
трудове, в това число от ВА, АМВР, Унибит, ВТУ, ВСУ. Над 90 % от 
източниците са създадени след 2010 г., за нормативните актове – след 2015 
г. Характерен е примерът за актуалност на изследването с изследваните 75 
дела, свързани с обвинения за подкрепа на терористични организации – 
всички те в периода 2015-2020 г.). Опитът ми да отворя 5 (пет) произволно 
избрани адреса от посочените такива от автора се оказа успешен, а сериозна 
част от тях всъщност са официални сайтове на структури за сигурност и 
обществен в САЩ. Литературните източници са освен на български, също 
и на английски, руски и украински езици, за които съм осведомен, че 
авторът е в състояние да използва (при източници на повече от един чужд 
език обикновено търся доказателство за нивото на владеене). 
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Уводът е правилно структуриран, не липсват елементи от него. 
Приемам целта за логично и ясно обоснована. Обектът и предметът са 
лаконични и напълно разбираеми, съвпадат със съдържанието на 
изложението.  

Обхватът и ограниченията са критерий за добро взаимодействие на 
докторанта с научния ръководител. По такъв начин се представя правилната 
предварителна нагласа на изследователя за провеждане на конкретното 
изследване – тук авторът очевидно си дава сметка за сложността на темата 
и по този начин умело е ограничен обема й. 

Задачите на дисертационния труд са последователно и точно 
формулирани. Решаването на НИЗ може леко да се проследи в изложението 
от 4 глави, като дори за улеснение докторантът сам е посочил местата и 
начинът на тяхното решаване. 

Вероятно тезата е единственият елемент на увода, към който може да 
се отправи претенция. Теза е твърдение, мнение, не е научен конструкт и не 
се налага да се доказва. Обратно, хипотезата на изследването е конструкт, 
който трябва да се доказва чрез научни методи. 

Цялостният подход на автора към увода показва добре усвоено знание 
за конструкция на научен труд, подреденост, очевидно катедрата е 
изпълнила ангажимента си по обучението на докторанта, от своя страна той 
е положил необходимото количество усилие за възприемане на обучението. 

В първата глава на дисертационното изследване „Развитие на 
понятието за информатор в американската полиция. Правна уредба, 
сравнение, изисквания и ограничения“ акцентът е върху важността на 
информаторите, като има достатъчно подробна съдебна практика в тази 
насока. Детайлно са разгледани понятията за „информатор“, които се 
ползват от полицията в различни щати на САЩ. Представени са още 
синонимните понятия „платен конфиденциален информатор“ и 
сключваният с него договор за сътрудничество, „конфиденциален 
източник“, „участващ информатор“, „гражданин-информатор“ и „загрижен 
гражданин“, „информатор в хода на наказателно производство“ и др. В 
глава първа са представени и ограниченията, приложими за 
конфиденциалните информатори. Множеството нюанси на понятията, 
свързани с „информатор“, са правилно и ясно диференцирани, както и 
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отсъствието на „резидент“ като категория на доброволния сътрудник. 
Показани са характерни черти в технологията на работа с информаторите.  

Главата завършва с изводи, които сами по себе си могат да бъдат 
научен принос и дори да имат стойността на „поуки“, в изпълнение на 
последната НИЗ. 

Втората глава „Особености при използването на конфиденциални 
източници във Федералното бюро за разследване“ разглежда дейността 
по привличане, обучение и ръководство на информатори на ФБР, която е по 
структура и предназначение най-близка до ДАНС и ГДБОП в нашата 
страна. Поради добрите контакти между нашите служби и ФБР главата има 
изключително приложно значение. Информаторите са представени по 
схемата от първа глава, но тук има последователно и подробно разкрит 
целият цикъл на привличане на информатор към сътрудничество, от 
попадането в полезрение на лицето до прекратяване на отношенията. На 
основата на научни подходи, ФБР използва задълбочени матрични модели 
за оценка на кандидатите за вербовка, което позволява по-голяма 
насоченост при вербовките, но и търсене на проактивност при 
провеждането им. ФБР възприема и количествени модели за оценка на 
ефективността на вече вербуван информатор. Тези методи са приложими, и 
напълно съвместими и съвременни, като в това отношение приносът на 
автора е безспорен. 

В трета глава „Специфики при работа с лица-източници във 
военните структури на САЩ. Видове операции и източници“ са 
идентифицирани някои важни органи във Въоръжените сили на САЩ, 
които извършват операции с човешки източници, видове операции, видове 
източници, както и спецификите при работа с информатори. Работейки 
изключително зад граница, по време на операции с различен характер и във 
враждебна среда, като ни запознава и със структурата на разузнавателно-
информационната дейност във ВС на САЩ, за нас става ясен огромният 
изследователски труд на автора.  

Като експерт в областта на ЗКИ твърдя, че докторантът успешно се е 
справил с нелеката задача да не използва класифицирана информация, 
каквато безспорно има в доктрините на ВС (напр. AJP-2), използвайки само 
явни части от тях. 



6 
 

Също така, добре се представя комбинацията между двете категории - 
разузнаване с хора и използване на технически средства (напр. безпилотни 
летателни апарати), е познато и се изразява в: а) възлагане на вербувания 
човешки източник да събира информация като използва предоставени му 
технически средства и б) използване на технически средства за наблюдение 
и контрол на източници, подходящи/подготвяни за вербовка. Примерът за 
подобна симбиоза е уникален и иновационен. 

В четвъртата глава „Изследване на използването на информатори в 
САЩ по дела за оказване на подкрепа на терористична организация“ 
са разгледани дела, по които са повдигнати обвинения на лица за 
предоставяне на подкрепа на чуждестранни терористични организации, при 
които за разкриване на извършителя и доказване на престъплението са 
използвани информатори или служители под прикритие. Изследвани са 75 
дела, водени в САЩ за периода от м. януари 2015 до март 2020 г. Описана 
е методиката на проучване на делата, по която са събрани данни за 23 
елемента, пряко относими и анализирани в изследването. Показана е цялата 
палитра от възможности и комбиниране на отделни оперативни подходи 
при работа с информатори, т.е. цялото оперативно майсторство на 
правоохранителните органи на САЩ. Смятам изводите и препоръките от 
тази глава за ценни от теоретична и практическа гледна точка. А също и че 
уредбата на използване на конфиденциални източници в полицията, 
правоохранителните и военните структури на САЩ е оперативно 
приложима, практически ориентирана, поради което адаптираните и 
изведени от нея добри практики, може да бъдат споделени в работата и на 
българските служби за сигурност и обществен ред. 

В тази глава ясно се разпознава решаването на НИЗ с №№ 3, 4 и 5. 

Заключението с обем под една стр. е прекалено лаконично, дори да 
приемем, че голяма част от него е изпълнена в общите изводи. При толкова 
богат фактологичен материал е нормално да се дават повече предложения и 
дори прогнози за развитие на ОИД. Също така би трябвало да се даде 
отговор на изпълнението/неизпълнението или частичното изпълнение на 
научната теза.  

В цялата дисертация личи подчертано креативен и аналитичен подход 
на автора. Очевиден е стилът му, който демонстрира изграден и утвърден 
научен изказ. 
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3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 
дисертационния труд. Достоверност на материала  

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 в 
теоретичната част – свързан със сравнителните анализи с руската, 
украинската и българската практика и нормативна основа, както и минимум 
един принос с практическо значение – „теоретичен“ (непонятно е защо е 
именован теоретичен) модел на действие и поведение на информатор и/или 
на служител под прикритие, както и целия авторски параграф 6. 

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 основни направления като научни и 
научно-приложни приноси и ги свързвам със постигнатите от докторанта 
резултати. В теоретичен аспект – понятия, нормативна основа и статут на 
информаторите в САЩ; в приложен аспект – резултатите от ЕСИ, методика 
и модел, алгоритъм  и добри практики в работата на правоохранителните 
органи на САЩ с информатори. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията  

Авторът на дисертационния труд е посочил 3 (три) самостоятелни 
публикации, непосредствено свързани с темата на дисертацията. По някаква 
причина не е посочил и съвместната ни публикация относно Военната 
полиция на САЩ във Военен журнал, която има, макар и допълващо, 
отношение към темата. Разбира се, като го познавам лично трябва да 
подчертая и множеството други научни публикации на автора и 
преподавателската му дейност в областта на изпиране на пари и 
финансиране на тероризма, която той практикува вкл. и зад граница. 
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Нямам информация за цитирания на по-горе посочените 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.  

7. Оценка за автореферата 

Представеният към дисертационния труд автореферат е в обем от 43 
(четиридесет и три) страници. Авторефератът е разработен съгласно 
законовите изисквания и в неговото съдържание са представени основните 
елементи от дисертационния труд и резюме на съдържанието. Той 
представлява самостоятелно произведение, в което са изведени 
изчерпателно основните постижения и приносите в дисертационния труд 
разработен от докторанта Антон Михайлов. 

8. Критични бележки 

В представения дисертационен труд и автореферата към него 
съществуват много малко технически и редакционни грешки, неточности 
и/или повторения при оформянето му от автора, които не намаляват 
научната му стойност. 

Според мен би могло да се прогнозира доста по-смело развитието на 
агентурно-оперативната работа. 

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. 
Друга препоръка, която би трябвало да се отправи - агенциите в САЩ, които 
работят с доброволни сътрудници, са повече и включват ATF, DEA, DHS и 
др., някои от тях споделят общи практики с разгледаните в докторската 
дисертация, други се различават, поради което препоръчвам на докторанта 
в бъдещите си изследвания да доразвие сравнението и с тези агенции.  

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 
смята, че следва да вземе отношение  

Личните ми впечатления от докторанта започват от проведено 
обучение в ОКС „магистър“ в АМВР. Катедрата е забелязала успеха му от 
това обучение.  
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Имаме съвместни публикации и не смятам да прекратяваме 
съвместната си работа.  

По мое мнение, докторантът по време на настоящото обучение работи 
целенасочено и експертно за реализирането на настоящия дисертационен 
труд. 

10. Заключение  

Предложеният дисертационен труд от Антон Николаев Михайлов е 
напълно завършен научен труд, който съответства на заглавието и 
основното съдържание на разработката.  

Считам, че дисертационният труд на докторанта Антон Михайлов 
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”. 

11. Оценка на дисертационния труд  

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 съм 
съгласен на Антон Николаев Михайлов да се присъди образователната и 
научна степен „доктор” в област на висшето образование - 9 „Сигурност и 
отбрана“ и професионално направление - 9.1. „Национална сигурност“. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:   Проф. д-р: 

 

София, 2021 г.     (Иво Великов) 

 


