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1.Актуалност и значимост на разработваният научен проблем.  

Хибридните заплахи се превръщат във все по-актуален и значим фактор 

във взаимоотношенията между страните в регионален и Европейски мащаб. 

Те оказват непосредствено влияние върху националната сигурност на 

Република България, характеризират се с принципи, методи, пътища и 

средства за реализиране. В Черноморския регион особено интензивно 

използва хибридни заплахи Русия. 

По тази тематика работят редица учени и експерти. Може да се посочат 

имената на много изследователи на проблемите свързани с хибридните 

заплахи за нашата страна. Ето някои от тях: 

 Бузов, Вихрен (2018) „Асиметричните заплахи, хибридните войни 

и влиянието им върху националната сигурност“- Сборник научни 

трудове НТС по машиностроене „Индустрия 4.0“: София с.38-43 

ISBN 978-619-7383-09-6 

 Маринов, Р., Стойков,С., и Маринов,П. „Асиметрични заплахи, 

урбанизирани територии и (не)сигурността“ Издателски комплекс 

на НВУ „Васил Левски” 2016 ISBN 978-954-753-242-7 Страници: 

240 (монография) 

 Маринов, Р., Стойков,С., и Маринов,П.  Международна НК на 

Нов български университет, 16 март 2018 г., Сборник доклади – 

стр. 124-130, Издание на Нов български университет- София 

ISBN 978-619-7383-09-6 и други. 

Наблюдава се устойчива тенденция за предприемане на разнообразни 

скрити и открити действия за оказване на влияние и контрол върху 

политиката и вътрешнополитическите реалности. 

Актуалността на темата за хибридните заплахи е обусловена от 

трудностите за дефинирането на опасностите на национално ниво, анализ на 



влиянието им върху националната и регионална сигурност и противодействие 

на политическо, икономическо и цялостно влияние върху сигурността. 

Разработената и представена тема за защита съответства напълно на 

формулираната тема ” Хибридните заплахи на Русия – предизвикателства за 

националната сигурност на Република България“ на дисертационният труд. 

Представеният дисертационен труд изследва хибридните заплахи от 

военнополитически характер, анализира и оценява способностите на Русия за 

реализирането им. Направена е класификация на хибридните заплахи, 

посочени са предизвикателствата към националната сигурност на Република 

България. 

 
2.Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд.  

Основните резултати от изследването, представено в дисертацията, са 

популяризирани пред научната общественост и заинтересовани аудитории. 

На научни форуми в НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, Военна академия 

„Георги Стойков Раковски“, София  и факултет „Авиационен“, Долна 

Митрополия. 

Приемам формулираните от автора на дисертационният труд научни и 

научно-приложни приноси, както следва“: 

НАУЧНИ ПРИНОСИ  

1. Чрез системен анализ авторски са дефинирани военнополитическите 

хибридни заплахи, което дава ново теоретично знание в областта на 

сигурността и отбраната.  

2. На основата на анализ и синтез на частни по своя характер 

класификации на заплахите за сигурността, съпоставени с типологизацията на 



кризите и конфликтите, е изготвена обобщена научнообоснована 

класификация на хибридните заплахи. 

НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ  

1. Предложената в табличен вид подробна по критерии класификация 

на хибридните заплахи улеснява ускореното изготвяне на оценки, анализи и 

прогнози и така съществено ще подпомага процесите по навременното 

вземане на решения за противодействието им.  

2. Създаден и верифициран е оригинален модел за оценка и анализ при 

прогнозирането, ранното сигнализиране и противодействието на хибридни 

заплахи срещу българската държава (независимо от източника им), който 

може да се използва от държавни структури, имащи отговорност към 

националната сигурност на Република България.  

3. Обоснована е чрез SWOT-анализ възможна стратегия за ефективно 

противодействие на хибридните заплахи от Русия. 

 
3. Становище относно липса или наличие на плагиатство 

Към момента на защита на дисертацията не ми е известно срещу автора 

да има официално подаден сигнал за плагиатство в разработеният 

дисертационен труд и научните му публикации. 

 

4. Критични бележки.  

Дисертационният труд отговаря напълно на изискванията за такъв вид 

научен труд, нямам критични бележки към автора. Препоръчвам му да 

продължи работата си по темата и да положи усилия за хабилитиране. 

 
5. Заключение.  
Предложеният от Вася Любенов Василев дисертационен труд на тема: 

„Хибридните заплахи на Русия – предизвикателства за националната 



сигурност на Република България” е научен труд със значителни научни и 

практикоприложни приноси и в пълно съответствие с изискванията за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на „Закона за 

развитие на академичния състав в Република България”. Представеният 

дисертационен труд показва, че авторът притежава задълбочени теоретични 

знания и способности за самостоятелни научни изследвания.  

Като имам предвид научноизследователска работа на кандидата, 

личните му качества като научен работник разработил необходимия по обем 

и съдържание научен фонд по предметната област, както и направените 

изследвания и предложения в областта на проблематиката и изведените 

научни и практикоприложни резултати от автора на дисертационния труд ми 

дават основание да считам, че същият отговаря на изискванията за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор”. 

 

6. Оценка на дисертационния труд.  

Като отчитам качествата на дисертационния труд и постигнатите в него 

резултати, като член на научното жури оценявам положително 

дисертационния труд и давам своя положителен вот. 

Предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Вася Любенов 

Василев образователна и научна степен „доктор“ за разработения труд на 

тема „Хибридните заплахи на Русия – предизвикателства за националната 

сигурност на Република България“, научна област 9.“Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.1.“Национална сигурност“, научна 

специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“. 
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