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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Антон Михайлов отделя специално внимание и сполучливо аргументира 

актуалността на темата и научната проблематика, свързана с нея. Напълно 

съм съгласен с тезата на докторанта, че въпросите, свързани с познаването 

и усвояването от страна на съответните български служби на американския 

теоретичен и практически опит в сферата на използването на лица-

информатори по отношение на борбата с организираната престъпност, както 

и за придобиване на разузнавателна информация и разкриване на 

терористични актове  е актуален изследователски проблем. Постигнатите 

резултати ни убеждават, че докторантът е навлязъл дълбоко в 

проблематиката, познава съответните нормативни и инструктивни 

документи и има точна оценка за разработките на други изследователи. 

Наред с това направеното проучване от докторанта, проведено в Академията 

на МВР на тема „Оперативно-издирвателни мероприятия на полицията за 

противодействие на престъпността“ (2019 г). показва, че въпросите, 

свързани с познаването на полицейското разузнаване в чуждите страни не 

са добре поставени в Република България, което и автоматично води до 

извода за необходимостта от неговото изучаване и прилагане в българската 

практика.  

Основното съдържание на дисертационния труд съответства на 

темата. Дисертацията е сполучливо структурирана в увод, четири глави, 

заключение и приложения. Приветствам възприетия подход в първите три 

глави да бъде анализиран теоретичния опит на съответните американски 

служби, а в четвъртата глава на основата на разглеждане на няколко десетки 

наказателни дела да бъде показан практическия ефект от използването на 

лица-информатори. Успех за Антон Михайлов и научния му ръководител е 

ситуирането на обекта и предмета на изследването. Налице е единство 

между целта, задачите на изследването и постигнатите резултати. Напълно 

споделям направения основен извод, че работата с хора за добиване на 



оперативна информация продължава да остава незаменимо средство при 

противодействието на широк кръг престъпления. 

Дисертационният труд съдържа нова интерпретация на факти, както и 

нови анализи, изводи и препоръки. Изследван е значим за теорията и 

практиката проблем, свързан с дейността на българските специални служби 

и правоохранителни органи. В резултат на направените проучвания се 

препоръчва да се възприемат добри практики от САЩ, с което вероятно би 

се повишила ефективността на дейността на съответните служби/органи. 

Без да се спирам подробно на съдържанието на отделните глави, ще 

отбележа, че в тях убедително и последователно са представени резултатите 

от проведения анализ и синтез.  

Първата глава на дисертацията разглежда в нормативен и фактически 

аспект работата с информатори в американската полиция.  Във втората глава 

се анализира утвърдената система по използването на конфиденциални 

източници във ФБР. Трета глава на дисертацията задълбочава 

представянето на разглежданата проблематика с оглед практиката на 

специализираните военни структури на САЩ. Четвъртата глава (бих 

подчертал, най-значимата за мен) анализира практическите ефекти от 

използването на лица-информатори в наказателния процес на САЩ. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. В дисертационния труд е създадена концептуална 

рамка, която осигурява необходимата теоретична основа за продължаване 

на изследването. Приемам заявените от докторанта приноси.  

Като най-съществен такъв определям изведеният модел за действие и 

поведение на информатор и/или служител под прикритие за спечелване на 

доверието на разработваните лица. Извеждането на въпросния модел е една 

от основните поуки за страната ни, която може да бъде възприета като добра 

практика за работа с информатори и е относим към конкретния вид 

разглеждани престъпления. 



3. Оценка на автореферата. Авторефератът отговаря на 

изискванията. Той е самостоятелно произведение, в което са представени 

изчерпателно основните постижения в дисертационния труд.  

4. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Използваните в дисертационния труд източници са добросъвестно 

цитирани. Не съм установил плагиатство и не съм получил сигнал за 

плагиатство в дисертационния труд и публикациите по него.  

5. Критични бележки. Не бих могъл да споделя спорадичното 

сравнение на американските теоретични и практически подходи в 

разглежданата тематика с тези на руските и украинските служби. Подобно 

сравнение или е трябвало да бъде проведено последователно, което явно 

излиза извън темата на дисертацията или не е следвало да бъде правено. 

Бих желал да задам три въпроса, чийто отговор в значителна степен 

би допълнил положителното ми впечатление от труда. 

5.1. На какъв принцип са избрани изследваните американски 

правоохранителни органи, а са оставени настрани такива като United States 

Marshals Service (макар, че маршалската институция е спомената), DEA, 

Министерството на вътрешната сигурност, Бюрото по алкохола, тютюна, 

огнестрелните оръжия и взривните вещества, някои служби към Държавния 

департамент?1  

5.2. Какво е мнението на колегата Михайлов относно причините за 

наличните различия в организацията и прилагането на информаторския 

институт от различните американски служби? 

5.3. Доколко въпросните различия въздействат върху ефективността 

и ефикасността на прилаганите оперативно-издирвателни способи с оглед 

на наказателния процес? 

                                                           
1 Изброяването ми е извършено изцяло на случаен принцип. 



Въпросите не следва да се тълкуват в критичен аспект и са изцяло в 

направлението на основната ми препоръка - резултатите от изследването да 

получат необходимата публичност чрез издаването на монографичен труд.  

6. Заключение. Представеният дисертационен труд на Антон 

Михайлов отговаря на формалните и фактически изисквания на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България и Правилника за 

неговото прилагане.  

7. Оценка на дисертационния труд. Давам положителна и висока 

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“, представен за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на 

висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление: 9.1. „Национална сигурност“, по докторска програма 

„Военнополитически проблеми на сигурността” и съм съгласен Антон 

Михайлов да получи образователна и научна степен „доктор“. 

 

                            Член на научното жури:  

проф. д.н. Николай Проданов 

 

2 юни 2021 г.  
София 


