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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

  

   

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от професор д-р Венелин Ангелов Георгиев 

Нов български университет 

 

на дисертационния труд на Вася Любенов Василев 

 

на тема „Хибридните заплахи на Русия – предизвикателство  за 

националната сигурност на Република България“, 

 

 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в 

област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност“, по научната специалност 

„Военно политически проблеми на сигурността“ 
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1.  Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Темата на дисертационния труд, представен за рецензиране, без 

съмнение е дисертабилна, защото съчетава в себе си актуалност на 

изследвания проблем и наукоемкост, даваща възможност в аналитичната 

част да бъдат приложени разнообразни количествени и качествени 

изследователски методи. Избраната тема в пълна степен съответства на 

съдържанието на разработката. В разработения дисертационния труд са 

дадени нови гледни точки към същността, спецификата и класификацията 

на хибридните заплахи, за които е доказано, че са едни от съществените 

заплахи за националната сигурност по принцип, и в частност за 

националната сигурност на България. 

Актуалността на темата намира израз и във факта, че хибридните 

заплахи често попадат във фокуса на различни изследователи, коментатори 

и практици в сферата на сигурността. Наличието на разработки в полето на 

темата на дисертацията не лишава последната от необходимата степен на 

уникалност и автентичност. Дипломантът е успял да изгради и защити своя 

теза и свое разбиране по проблемите на значимостта на хибридните 

заплахи на едно от най-важните равнища на сигурност, а именно 

равнището на националната сигурност. 

2.  Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Избраната структура на дисертационния труд, включването на 

необходимите компоненти, типични за подобен тип разработки, и 

постигнатия обем са дали възможност на докторанта да извърши и 

представи достатъчно задълбочено изследване, в резултат на което да 

изпълни поставената цел и да защити формулираната хипотеза. 

Докторантът успешно, с подходящи аргументи защитава актуалността на 

темата, а също така формулира изследователски задачи, които са 

позволили изследването да се доведе до постигане на поставената цел. 
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Наличието на формулирани обект и предмет на изследването, 

хипотеза и изследователска методика придават на разработката 

необходимия аналитичен вид. С направените ограничения полето на 

изследванията е допълнително конкретизирано, което се явява предимство 

на дисертационния труд. 

По отношение на структурирането на дисертационния труд, на обема 

и по отношение наличието на необходимите атрибути рецензентът приема 

че разработката отговаря на изискванията.  

3.  Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 

С разработването на дисертационния труд докторантът претендира 

за постигане на научни и научноприложни приноси. Рецензентът приема 

тези приноси като ги разделя на такива с научноприложен характер и на 

приноси с приложен характер. Научноприложните приноси допринасят за 

разширяване на обема на знанието в полето на извършените изследвания и 

в тематичната област на дисертацията. Приложните приноси, постигнати с 

разработването на дисертацията разширяват приложимостта на 

специфичното знание в практиката на различни групи потребители. По 

своята същност и съдържание приносите имат своя уникален характер и се 

характеризират с достатъчна степен на достоверност. 

Рецензентът приема приносната част на дисертационния труд като 

достатъчна и отговаряща на изискванията за присъждане на образователна 

и научна степен „доктор“. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Оценката на научните резултати е направена на базата на 

поставените изследователски задачи: 

- в дисертационния труд е направен достатъчно подробен анализ, в 

резултат на който са разкрити и представени същността, съдържанието и 
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типология на военнополитическите хибридни заплахи. Рецензентът 

оценява като правилен изборът на докторанта да започне с анализ на 

избрания предмет на изследването; 

- предвид на формулирания предмет на изследването, на следващо 

място докторанта правилно обръща внимание на фактите, които са му 

помогнали да направи оценка на възгледите и способностите на Русия за 

реализирането на хибридни заплахи. Интерес представлява представената 

класификация на прилаганите от Русия форми за хибридни заплахи. 

- конкретизирането на анализите в дисертационния труд намира 

израз в успешния опит на докторанта да разкрие, класифицира и 

верифицира възможните хибридни заплахи от страна Русия, засягащи 

националната сигурност на България. 

Рецензентът приема получените научно резултати за достатъчно 

значими като признава тяхната степен на новост в посока към обогатяване 

на знанията в предметната област. Една част от резултатите притежават 

също така висока практическа приложимост. 

Рецензентът приема получените научни резултати като плод на 

авторския труд на докторанта и ги оценява като достатъчни за присъждане 

на образователна и научна степен „доктор“. 

5.  Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

По дисертацията са посочени три научни публикации, които са 

авторска разработка на докторанта. Публикациите са включени в сборници 

на международни научни конференции. Трите публикации отговарят на 

темата на дисертационния труд като в тях докторантът е представил своите 

идеи и резултати от изследванията по дисертацията. Трите публикации са 

на български език и рецензентът не разполага с информация дали същите 

са били цитирани от други автори. 
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Без съмнение както броят, така и характерът на публикациите 

отговарят на изискванията за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“.  

6.  Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Според експертната оценка на рецензента няма основания за наличие 

от страна на докторанта на нерегламентирано взаимстване на идеи или 

текстове от други автори. Използваната литература е цитирана коректно. 

Рецензентът не разполага с неанонимен и мотивиран писмен сигнал за 

установяване на плагиатство в дисертационния труд и в публикациите по 

него.  

Рецензентът приема дисертационния труд като напълно авторски 

труд на докторанта. 

7.  Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

В списъка на използваната литература докторантът е посочил 155 

източника като част от тях се срещат в списъка повече от един път. 

Характерът на използваните литературни източници е разнообразен като 

включва научни публикации на достатъчно разпознаваеми експерти в 

сферата на сигурността, нормативни документи, материали публикувани в 

медии и електронни сайтове. 

Използваната литература е на български, руски и английски език. 

Предвид официалния характер на източниците, които докторантът е 

използвал, рецензентът приема използваните факти, постановки и изводи 

за достоверни. 

Докторантът е проявил в достатъчна степен умения за творческо 

оценяване на използвания литературен материал. 

Като цяло оценката на рецензента е, че докторантът притежава 

необходимата литературна осведоменост по въпросите от тематиката на 

дисертационния труд и висока степен на познаване на изследвания 

проблем. 
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8.  Оценка за автореферата 

Формата и съдържанието на автореферата към дисертационния труд 

отговарят на изискванията за разработване на подобен тип обобщаващи 

материали. Авторефератът съдържа достатъчно количество информация, 

структурирана по подходящ начин, даващ възможност за запознаване с 

основните идеи, характеристики и резултатите от изследванията в 

дисертационния труд. 

Рецензентът приема приложения автореферат като напълно 

отговарящ на изискванията. 

9.  Критични бележки  

Нямам съществени критични бележки по дисертационния труд. 

Последният би спечелил, ако в него бяха намерили отражение следните 

коментари: 

- в изследователската методика би следвало освен изследователските 

методи да бъдат посочени и изследователските подходи, на базата на които 

се построява изследването; 

- по-прецизно би могло да се дефинира предмета на изследването, 

който в случая представлява не толкова специфична характеристика на 

обекта, а по-скоро ограничаване на неговия обхват; 

- математическият апарат, използва в дисертацията би могло да се 

включи като инструмент за получаване на резултатите, които са посочени 

в таблици; 

- по-прецизно би могло да се подходи при разработване на списъка с 

използваната литература; 

- включените приложения би трябвало да имат свои заглавия. 

Към докторанта бих отправил следните въпроси: 

- към кого би адресирал своята дисертация или с други думи кой 

може да бъде адресат на разработката и с какво същата би могла да му 

бъде полезна; 
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- налага ли се да бъдат разработени ситуационни сценарии в отговор 

на изведените хибридни военнополитически заплахи и с какво 

способностите, отнасящи се към тези сценарии биха били по-специфични. 

10.  Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

смята, че следва да вземе отношение 

Рецензентът няма преки лични впечатления от работата на 

докторанта. След запознаване с дисертационния труд, автореферата и 

публикациите към него у рецензента се оформя впечатление, според което 

докторантът работи добросъвестно, прецизно и коректно.  

11.  Заключение 

На основание на характеристиките на представения за рецензиране 

дисертационен труд, автореферат и публикации към него рецензентът дава 

своята мотивирана, ясна и еднозначна оценка за това, че дисертационният 

труд отговаря на изискванията от Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, от правилника за неговата прилагане и от 

Наредбата за развитие на академичния състав на Военна академия за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“. 

12. Оценка на дисертационния труд 

Качествата на представените за рецензиране дисертационен труд, 

автореферат и публикации към него дават основание на рецензента 

категорично да постави положителна оценка. Същият ще гласува за 

присъждане на Вася Любенов Василев на образователна и научна степен 

„доктор“ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна 

специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“. 

 

Дата: 04.11.2021 г.                          Рецензент ................................  

                                                                     (професор д-р В. Георгиев) 


