
1 
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

от доцент д-р Елислав Георгиев Иванов 

Научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната”, 
Институт „Перспективни изследвания за отбраната”, В А „Г. С. Раковски” 

 

Относно: Дисертационен труд на тема: „Хибридните заплахи на Русия – 
предизвикателства за националната сигурност на Република България” 

представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в 
област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 
направление 9.1. „Национална сигурност“, докторска програма 
„Военнополитически проблеми на сигурността“. 

 

Автор на дисертационния труд: о.з. полковник Вася Любенов Василев 

Филиал „Информация и сигурност“, Военна академия „Г. С. Раковски“ 

 

Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научно жури 

по защита на дисертационния труд съгласно Заповед на Началника на ВА „Г. 

С. Раковски” №СИ29-РД03-241 от 15.09.2021 г. 

 
Научен ръководител: полковник доцент д-р Мариан Нинов 

 

 

 

 

 



2 
 

1.Актуалност и значимост на разработения в дисертационния труд 
научен проблем. 

Дисертационният труд засяга една много важна област с практическа 
значимост в сектора за национална сигурност и отбрана, с основен фокус 
върху съвременните военнополитически хибридни заплахи и е изключително 
актуална, в процес на изучаване, изследване, и разкриване пътища и средства 
за реализиране и развитие. Този съществен проблем е подробно изследван в 
дисертационния труд и е свързан със създаването на методология, включваща 
различни научноизследователски методи за ранното идентифициране и 
набелязване на мерки за противодействие. 

Тези нови предизвикателства, на съвременната международна среда за 
сигурност и техните проявления, дават една прекрасна възможност да бъдат 
пречупени през призмата на дългогодишен опит в тази сфера от 
изследователя и да бъдат подбрани благоприятни инструменти за изучаване и 
предлагане на научно обосновани предложения за противодействие. По този 
начин в разработката е постигнат един комплексен баланс между темата на 
дисертацията, изложените актуални въпроси, дефинирането на опасностите 
на национално ниво и предлагането на превенция при хибридни заплахи. 

Дисертационният труд съдържа: заглавна страница; съдържание, увод; 
основна част, включваща три глави, общи изводи, заключение, 
библиография/списък с използваната литература, всичко в рамките на 209 
страници от които 177 са основен текст, литературните източници са 155. 

Докторантът е преминал успешно итеративния процес чрез 
самостоятелна форма на обучение и успешно се е справил с решаването на 
актуален военнополитически въпрос засягащ хибридните предизвикателства 
и тяхното отражение върху националната и международната сигурност. 
Постигнати са резултати чрез прилагането на научен подход и използването 
на научни методи и средства, а направените изводи са от национално 
значение в областта на сигурността и отбраната. 

Целта на дисертацията е точно и конкретно формулирана, като ясно са 
отразени и разпределени етапите на изследването с конкретни задачи за 
изпълнение чрез съответни методи. 
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В дисертационния труд се използва смесена методология, включваща 
методи от различни научни области позволяващи постигането на 
последователност на резултатите и практическа приложимост. 

Резултатите са представени по добре структуриран начин (фигури 13, 
таблици 6 и една графика). 

Анализът е ясно свързан от докторанта с формулираната хипотеза и 
изследваните въпроси, които изясняват изложения изследователски проблем. 

Получените резултати са изчерпателно и коректно описани и са 
последвани от подходящи предложения за решения свързани с актуалността и 
значимостта на изследваната тема. 

Изложените факти, данни, анализи и изводи в дисертационния труд 
показват, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по 
съответната специалност, способности за самостоятелни научни изследвания 
и съдържа научноприложни резултати, представляващи оригинален принос в 
науката. Дисертационният труд засяга област на научното познание, която е 
трудна за изследване, а резултатите показват много добри познания във 
военнополитическата област и анализаторски умения. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Дисертационното изследване е разработено на базата на приета обща 
методология включваща комбинирано използване на широк спектър от 
методи и подходи (12 общо на брой), чрез систематично изследване на 
литературата от различни национални, международни стратегически и 
законодателни документи. Това позволява на автора да изясни способностите 
и същността на прилаганите от Русия хибридни заплахи към международни 
субекти, като се правят аргументирани предложения, че същите може да се 
очаква да бъдат използвани и срещу Р България. По този начин едно от 
достойнствата на дисертационния труд е именно в сферата на изградената 
методология. 

Обемът на дисертационния труд, представен ми за рецензиране, 
напълно отговаря на изискванията за такъв тип изследване и адекватно 
отразява основните положения и научните приноси. Прави добро впечатление 
стегнатия анализаторски стил, а отразените ограничения допринасят също за 
това. 
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Структурирането и аналогичната последователност при подреждането 
на текса в дисертацията е правилно и е в съответствие с изискванията за 
научен текст. 

3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 
дисертационния труд. Достоверност на материала. 

Получените резултати от изследователската дейност дават основание да 
бъде направено заключението, че научни резултати в дисертационния труд 
има. Научните и научноприложните приноси се свеждат до: 

Научни приноси – изследвани и са разкрити нови теоретични и 
практически познания свързани с хибридните заплахи. Въведен и 
формулиран е терминът „военнополитически хибридни заплахи”, като 
същевременно е формулирана и дефиниция даваща ново знание. Научно 
обоснован е и подходът за връзката на кризите и конфликтите с хибридните 
заплахи. 

Научноприложни приноси се отнасят до структурираната класификация 
на хибридните заплахи под формата на таблица спомагаща за бързото 
вземане на решения, анализ и прогнози за противодействие. Предложеният 
модел разглеждащ хибридните заплахи на Русия срещу Р България е принос 
за ефективна оценка за противодействия на национално ниво. Тази 
практическа полза се основава на богатия практически опит на изследователя 
и апробирането им в ежедневната дейност в области близки до изследването. 

В този вид приемам предложената методология, класификация и 
формулировки на научните и научноприложни приноси. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 
труд. 

Поставената цел в дисертационния труд е многоаспектна и включва 
анализ от различни гледни точки с определена актуалност на различни 
военнополитически нива от страна на Русия, предпоставките за използването 
на хибридните заплахи, а така също формулиране на препоръки за 
противодействие. 

За постигане на така формулираната цел, авторът си поставя пет 
научноизследователски и приложни задачи, които са изпълнени в пълен обем. 
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Изследователската хипотеза е формулирана много добре и дава 
възмоожност за успешно прилагане на подходи, обединени в определена 
методология, която позволява да се направи констатацията, че използваните 
хибридни заплахи от Русия спрямо международни субекти, те могат да бъдат 
използвани и срещу Р България. 

Резултатите от проверката на така формулираната хипотеза са 
представени коректно в текста на дисертацията. 

Съгласен съм с изложената теза, че логическата верига, която представя 
или се излага в изследването представлява структурирано знание. 

По така очерталата се комплексна тематика и получените научни 
резултати считам, че е необходимо да се търси и реализира тяхното 
популяризиране, с цел практическото му прилагане не само на национално, 
но и на международно ниво чрез различни публикации в специализирани 
издания или на международни научни форуми, а така също включването му в 
обучението в области касаещи националната сигурност и отбраната. 

Създадени са условия за извършване на последващи научни 
изследвания с основен акцент превенцията срещу хибридните заплахи на 
национално и международно ниво в рамките на НАТО и ЕС. 

Може ясно и коректно да се каже, че дисертацията има определен 
научен принос към изследователската област в сектора сигурност и отбрана. 

5. Оценка на публикациите и на авторството. 

Трите публикации са публикувани в специализиране издания и са 
представени на научни конференции с международно участие. Те представят 
основно тематиката съдържаща се в дисертационния труд и запознават по 
същество научното общество с изследваните въпроси свързани с хибридните 
заплахи. Те са на български език и са изготвени самостоятелно в периода 
2019-2021 г. 

6. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Нямам основания да се съмнявам за плагиатство в дисертационния труд 
или в публикациите по него. Авторът коректно цитира използваната 
литература. 

 



6 
 

7. Литературна осведоменост и компетентност на автора 

Голяма част от изложените факти и данни, които са в основата на 
изследователската дейност се съдържат в открити източници, както на 
български, така и на други езици, които са цитирани коректно. Тук найстина е 
проявено умение от докторанта да успее да открой публицистичния характер 
на част от тях, като прилага изследователски и най-вече анализаторски 
умения, базирани на дългогодишен опит в това направление, подкрепени и от 
практически способности придобити „на терен” и пречупени през 
научноизследователска обосновка, което доказва несъмнената му 
компетентност по темата. 

8. Оценка на автореферата. 

Предложеният автореферат е структуриран правилно, съгласно 
изискванията и адекватно отразява основните положения и научните приноси 
на дисертационния труд. 

9. Критични бележки 

Нямам конкретни критични бележки към дисертационния труд на Вася 
Василев. Бих препоръчал разширяване на кръга от използвани хибридни 
понятия, а не акцентирането в повечето случай върху военнополитическите 
хибридни заплахи. 

10. Лични впечатления 

Личните ми впечатления за о.з. полковник Василев са положителни. 
Отзивите на редица колеги по отношение на автора също са добри. 

11. Заключение 

Отчитайки актуалността на изследвания научен проблем, сложността на 
разискваните въпроси и огромния обем от анализаторска дейност върху 
различни материали, а така също дългогодишния му опит от работата на 
„терен” позволяващ познаването по същество на част изследваните въпроси, а 
така също обема и качеството на постигнатите научни резултати, считам, че 
дисертационния труд представлява завършено научно изследване с безспорни 
приноси, свързани с националната и международната сигурност, което 
отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 
Република България, Правилника за неговото прилагане и съответния 
Правилник на ВА за получаване на образователна и научна степен „доктор”. 
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12. Оценка на дисертационния труд. 

Убедено давам положителна оценка на дисертационния труд и 
предлагам на уважаемото научно жури да присъди на о.з. полковник Вася 
Любенов Василев образователна и научна степен „доктор” в област на 
висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 
9.1. „Национална сигурност“, докторска програма „Военнополитически 
проблеми на сигурността“. 

 

Изготвил рецензията: 

доцент д-р Елислав Георгиев Иванов 

27.10.2021 г. 

гр. София 

 


