
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

================================ 

СТАНОВИЩЕ 
От Проф. Д-р Пламен Иларионов Пантев, 

на основание на Заповед на Началника на Военна Академия «Г. С. Раковски» от 
07.10.2021, № СИ29-РД03-261 за обявяване състав на научно жури и дата на 

публична защита на дисертационния труд на Вася Любенов Василев на тема 
„Хибридните заплахи на Русия – предизвикателства 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”, 
докторска програма “Военнополитически проблеми на сигурността”, 

и съгласно решение на журито от 20.10.2021. 

На вниманието на рецензента са предоставени Дисертационен труд, Автореферат 
на дисертационния труд и три научни публикации. 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

На 3 септември 2021 в-к “Ню Йорк Таймз” съобщи за поредната намеса на руски 
разузнавателни и други официални служби за подтикването към сепаратизъм на 
провинция Каталуния в Испания – пряко посегателство върху сигурността на 
Кралство Испания и на ЕС. На 6 септември 2021 г. германското МВнР предупреди 
Русия да прекрати намесата си с кибератаки с цел компрометиране на 
предстоящите тогава на 26 септември 2021 г. демократични избори в страната. 
Трудът на Вася Василев е повече от актуален – в рамките на 209 стр., 177 от които 
основен текст, авторът разглежда многоизмерния характер на руските хибридни 
заплахи срещу България. Посочени са 155 литературни източника на български, 
английски и руски език. Фактите са професионално изследвани, селектирани и 
подредени. 

Задълбочени публикации по темата за хибридните заплахи на Русия срещу 
страната ни в българската литература няма. Ако темата присъства – нейното 
присъствие е декларативно в официални документи на Народното събрание и 
Министерския съвет, в отделни кратки интервюта в пресата на експерти по 
национална сигурност като констатация на явлението, както и в общотеоретични 
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публикации за хибридните заплахи и тяхното отражение върху националната 
сигурност на държавите в кратки статии на академични автори. По проблематиката 
за хибридните заплахи с произход от Русия са налице научни разработки в страни 
от НАТО и ЕС, особено в прибалтийските държави-членки на тези организации. За 
ефекта на руските хибридни заплахи върху България дисертацията е уникално по 
пълнотата, задълбочеността и оригиналността си изследване в България. 

Темата на дисертационния труд напълно съответства на съдържанието на 
разработката като авторът по един професионален начин поставя въпросите на 
изследователското си усилие и в следващите параграфи и глави обосновава 
отговорите си. Тези научни отговори произтичат от задълбочен анализ и оценка на 
факти, отношения, политики и исторически нагласи за провеждане на последните. 
Изключително достойнство на дисертационния труд е, че на базата на оценката на 
ефекта от действието на многоизмерния руски хибриден натиск върху България 
логично може да се направи извод, че става въпрос не за предизвикателства, а за 
две тежки поражения в резултат на тази руска активност върху националната 
сигурност на страната ни: обезличаване на националната ни идентичност и 
възможност за манипулиране на националната ни вътрешна и външна политика от 
Москва. 

Дисертационният труд има интердисциплинарен характер и изследователските 
усилия попадат в няколко научни области: изследвания на сигурността с акцент на 
военнополитическите аспекти на сигурността; теория на външната политика – с 
оглед на детайлния анализ на хибридните действия, включително 
военнополитическите хибридни дейности – като средство на осъществяване на 
външната политика на държавите; теорията на международните отношения – в 
частта за международните конфликти и по-точно, ролята на хибридните заплахи 
като фактори за ескалирането на тези конфликти и преминаването им от една фаза 
в по-остра фаза на противопоставяне. 

Отбелязвам наличието на тази най-обща рамка на дисертационния труд, защото 
формулираните изследователски задачи чрез трите глави на труда получават 
допълнителна аргументираност при преследването на дефинираните 
изследователски цели. Авторът съумява умело, стоейки на посочената по-горе 
познавателна база в процеса на критичния анализ на проблема и следвайки 
неотклонно поставените си задачи да насочва вниманието си към онези новости на 
изследването, с които се обогатява разбирането ни за протичащите сложни явления. 
За постигането на този резултат особено помага избраният методически 
инструентариум, приложен с разбиране към отделни сегменти на изследвания 
предмет: 
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- историческият метод: за това как еволюират в Русия хибридните 
инструменти за нагнетяване, поддържане и ескалиране на конфликти в 
международните отношения; 

- холистичният метод: позволяващ обхващане на проблематиката в нейната 
цялост; 

- контент-анализ: позволяващ да се откриват нормативните предпоставки за 
провеждане на политика на хибриден натиск; 

- системно-структурният метод: научният метод за позициониране на руските 
хибридни заплахи в общия контекст на регионалната и глобалната 
международни системи; 

- полезни, включително по обосноваване на научните приноси на труда, са 
методите по моделиране, експертните анкети, измерване чрез коефициента 
алфа на Кронбах (за надеждността на проведените анкети), SWOT-анализа 
(с оглед на адекватното противодействие и неутрализиране на заплахите от 
Русия). 

Авторът последователно и методично използва този инструментариум в 
движението си към обосновани научни изводи. Може да се заключи, че 
дисертационният труд на Вася Василев съответства на предвидените в чл. 6 (3) на 
Закона за развитие на академичния състав в Република България изисквания. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд  

Дисертационният труд притежава научни и научно-приложни приноси, 
формулирани в Автореферата, които приемам по начина, по който дисертантът ги е 
фомулирал. Бих искал да добавя още няколко щрихи към описанието им. Както 
вече беше посочено те са в няколко познавателни области: 

• Изследванията в областта на сигурността с ясен акцент върху 
военнополитическите й аспекти. Обосноваването и дефиницията за 
военнополитическите хибридни заплахи на Русия спрямо България, 
сравнителният им анализ с подобно поведение на Москва към други 
национални и международни субекти е ново знание в българската научна 
литература. 

• Дисертационният труд има приносен характер към теорията на външната 
политика, обогатявайки представите за военнополитическия 
инструментариум по реализирането целите на руската външна политика, 
включително и към България. Добрият познавач на Русия, Вася Василев, 
открива обективните корени на тази руска политика в самоунищожителното 
за самите руснаци разбиране, че заплахата за Русия отвън и вътрешните 
заплахи са нарастващо интегрирани. Многобройни са доказателствата, 
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посочени от автора за това, включително в основополагащи стратегически 
документи на Руската Федерация. Нашата страна, поради своята 
историческа свързаност, религиозна, езикова и културна близост, както и 
поради признатото от водещия руски учен академик Дмитрий Лихачов 
духовно зачеване и подпомагане на Русия от България се възприема днес в 
Москва като особена заплаха, че може да индуцира убеденост у руснаците, 
по силата на българския пример, че интеграционният модел на ЕС е 
оптимистичен вариант за самите руснаци. Оттук е и тази многоизмерност и 
ожесточеност на хибридния натиск върху България с цел да се докаже 
“провала” на българската интеграция със Запада. 

• Класифицирането на конфликтите и кризите във връзка с хибридните 
заплахи е оригинален принос към теорията на конфликта в международните 
отношения. “Хибридност”, акцент върху “мека сила” не са притъпяващи 
остротата на ситуацията понятия, а съвременната трансмисия към ескалация 
на конфликта, който руското ръководство е дефинирало във връзка с 
отношенията със страните от НАТО. Свързването на хибридните заплахи с 
евентуална военна ескалация е напълно логично и подпомага съществено 
конкретната и точна оценка на преминаването на съществуващия вече 
конфликт в евентуална военна фаза. 

Научните резултати и новости на труда са български принос в дисекцията на 
доктрината на Сурков-Герасимов и възможен подход за обезсмислянето на 
традиционния руски разузнавателно-дипломатически метод на “маскировката”. 
Така ако Русия обявява в своите официални стратегически нормативни актове, че 
ще играе ролята на гарант на стабилността в света, на морален стожер и 
цивилизационен модел за изграждане на обществото, дисертационният труд 
разкрива, че по същество става въпрос за всяване на страх у другите държави, за 
изграждане на “руски свят” – пропаганден балон за вътрешнополитическа 
консумация с цел запазване на сегашния режим и неговите реплики в бъдеще, 
както и за съзнателни опити да се дискредитира модела на демокрация – с ясни 
вътрешно- и външнополитически цели: взаимно идеологическо подпомагане с КНР, 
внушаване респект в собственото население и използване разочарования на 
граждани на развития демократичен свят. 

По същество Василев изгражда една стройна логична структура на: 

• потребностите и интересите на руския управляващ елит в условията на 
национални, международни и финансови ограничения, както и пропагандно-
идеологическите им интерпретации за вътрешна и международна употреба; 

• официалните стратегически документи в областта на външната политика, 
политиката за сигурност и отбранителната политика на Русия; 
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• организацията за осъществяване на хибридните заплахи към различни групи 
държави с акцент върху ефекта към България; 

• конкретните прояви на хибридно поведение. 

На базата на така обогатеното познание за руските военнополитически хибридни 
активности се посочват аналитично-прогнозни инструменти за тяхното разкриване 
и логично последващо противодействие. Научно-приложният ефект е повече от 
очевиден и достойнство на труда е, че това се дължи на усилията на автора. 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

За рецензиране са приложени освен дисертационния труд и Автореферата също и 
три публикации, последвали една национална и две международни научни 
конференции. Тези публикации напълно съответстват на темата на дисертационния 
труд и са изключително плод на авторовото усилие. По един убедителен начин се 
обогатява разбирането за историческите предпоставки на руските хибридни 
действия в контекста на инвариантна имперска политика (руска, съветска, отново 
руска), приоритизираща руския интерес и използваща инструментално българската 
държавно-политическа  съдба за своите егоистични цели. 

Авторът използва академично коректно научния апарат и библиография. Не се 
установява плагиатство. 

4. Критични бележки.  

Макар че руските хибридни дейности към международни субекти са обект на 
изследователски анализ, липсва, вероятно поради факта че докторантът не е юрист-
международник, проследяване на една перфидна руска хибридна 
външнополитическа стратегия: “Русия – защитник на международното право”. 
Нейното демаскиране би дало отговор на много двусмислени тълкувания на ролята 
на международното право в различни международни кризисни ситуации. 

Макар че даването на систематичен отговор на въпроса “как да се противодейства 
на руските хибридни заплахи” не е било акцент в изследователското усилие на 
докторанта, би могло да се посочи, че чл. 4 на Вашингтонския Договор (1949) дава 
възможности за по-организирано противопоставяне на тази руска политика без да 
се чакат действия за активиране на чл. 5. Припомням текста на чл. 4: “Страните 
по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя 
от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата 
независимост или сигурността на която и да е от тях.”  

Тези препоръки авторът може да ползва в бъдещи изследвания по проблематиката 
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на дисертационния труд. Разбира се това предполага и сериозен и постоянен 
мониторинг и изпреварващи действия от страна на държавата и всички, подложени 
на руски хибриден натиск, обществени институции. Справянето с този проблем на 
българската политика на сигурност ще маркира важна стъпка в освобождението на 
общественото съзнание от стереотипа на “вечна признателност” за всичко добро и 
лошо, сторено от Русия спрямо България и поставяне на двустранните отношения 
след векове забавяне на равноправна основа. 

5. Заключение и оценка на дисертационния труд 

Вася Василев е сериозно ангажиран с научни занимания колега. Притежава 
познавателен потенциал за по-нататъшно задълбочаване на академичните 
изследвания и занимания. Дисертационният труд на Вася Любенов Василев на тема 
„Хибридните заплахи на Русия – предизвикателства за националната сигурност на 
Република България“ отговаря на изискванията на ЗРАСРБ за придобиване на 
ОНС “доктор” по професионално направление 9.1. “Национална сигурност”, 
поради което давам своята положителна оценка. 

Дата: 27.10.2021       Рецензент ................................   


