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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Кандидатът е открил, анализирал и презентирал безспорен проблем 

на сигурността – преходът от една световна система към друга, който 

излезе от контрола на глобалните лидери. Краят на либерализма се заплита 

в изчерпването на ресурсите, финансите и утопиите, което е сигурен 

предвестник на силови решения.  

Значимостта и актуалността на доктората е фокусирана върху 

деградацията и маргинализацията на Балканите, които географски и по 

заявления са в Европа, НАТО и ЕС, но цивилизационните пътища на 

народите им остават неясни и заплетени. Докато големите сили търсят 

спасението в изолационизъм, тоест в силната протекционистична държава, 

то разломните пространства и общества се лутат в т.нар. „сива зона“, в 

която анализаторът вижда интересите на държави и съюзи, но и на 

многонационални корпорации, които са по-богати и влиятелни от самите 

държави. 

Обектът, предметът, целите и всички атрибути на увода са добре 

композирани и дават възможнаст основните проблеми да се решат 

прагматично с научни инструменти, без политизиране и лични 

предпочитания. Препоръчвам на автора в трудове от този тип да представя 

по-разгърнато методологията на изследването. 

Специално изтъквам опита и стратегическия поглед на кандидата. 

Резултатът е хладнокръвното повествование и по-скоро консервативни 

изводи, които предполагат еволюционен ход на националната стратегия на 

фона на глобалното вълнение, което може да потопи флагманите, докато 

малките играчи като България търсят спасителен път около тях.  

2. Оценка на приносите в дисертационния труд. 

Научните и научно-приложните резултати в дисертационния труд 

вървят едновременно, преплетени са логично и трудно се отделят. Същите 
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са посочени в Автореферата (стр. 31) и могат да се приемат със 

забележката, че са скромно отражение на достиженията в разработката. 

Собствената ми интерпретация на целия труд, личното дело на автора и 

позитивната роля на творческата среда във Военна академия „Г. С. 

Раковски” се заключават в няколко направления. 

Очертана е теоретична визия относно  средата за сигурност в чиито 

пространства България ще търси своите посоки. Това измерение надхвърля 

заявената военностратегическа постановка в заглавието и аргументирано 

характеризира трансформацията на световния ред в условията на нашия 

регион. Авторът отразява сблъсъка между либералния модел за световно 

господство и реабилитацията на държавата с нейния суверенитет, граници 

и политики. Проблемът е, че между тях стои неясният субект на 

транснационалните корпорации, т.нар. „Дълбоката държава“, която има 

представители във всяка страна, контролира финансовите потоци и води 

борба за ресурсите на света. Инструменти на тези интереси са САЩ и 

Китай, НАТО, ЕС и Русия – всички от които зависи бъдещето на България. 

Няма съмнение, че докторатът е изграден от понятийна и семантична 

система, която следва свой път над лавината от неразбираеми клишета и 

ежедневна пропаганда. 

Докторантът прави опити да реши проблемите чрез концепция за 

сигурноста в три концентрични кръга – глобален (зададен от центровете на 

световна мощ), регионален (работещ като инструмент на многолики 

покровители) и национален (пълен с противоречия поради горното).   

Последният е представен чрез целите, поведението и перспективите за 

България сред балканските държави, които от етнополитическа мозайка 

могат да се превърнат в хаос, насочван от многопосочни интереси.  

Теорията е динамизирана с въвеждането на два нови (и повсеместно 

обсъждани) фактора, които изпреварват и объркват представите на 
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изглеждащите всесилни световни лидери. Covid 19 връща света към 

изолационизъм (с тенденция към силната държава), но Индустрия 4.0 ни 

води към нов социално-политически и икономически ред 

(„технохуманизъм“), който за сега е само плашеща утопия. Никой не може 

да посочи изхода, поради малката познавателна височина на своите 

материални и временни интереси.  

Специално трябва да се отбележи, че кандидатът е подбрал автори, 

теории и примери, които градят ситуационното поле на бъдещата война. 

Както казва Клаузевиц, тя ще е „продължение на политиката с насилствени 

средства“, но големият въпрос е кои ще бъдат средствата – оръжията, 

кибератаките, пандемиите, природните богатства или технологиите. В тези 

дилеми докторантът е поставил Балканите и България, през които 

преминават част от силите на промяната – потоци от мигранти и бежанци. 

Те са против „Златният милиард“, познават реалната война и могат да я 

донесат със своя манталитет в Европа. Считам, че на този етап авторът е 

дал правилен отговор - войната вече се води под формата на кризи. Те 

започват да създават паталогичен страх и разломи във всички общества, 

относно съюзници и врагове, епидемии/лекарства, климатични 

бедствия/геофизични оръжия, тотален контрол/човешки права, изкуствен 

интелект/религия и пр. Животът се пренася в социалните мрежи, където 

ананимни противоположни субекти (като Гугъл-Яндекс) произвеждат 

несигурност. Хаванският синдром създаде проблеми дори за най-

защитените обекти и служители на световните водачи. 

 Теоретичните дилеми постепенно се пренасят в проложнато поле на 

военната стратегия. Но и тук проблемите лавинообразно нарастват – ясно 

е, че Homo Deus навлиза във властта, но дали той ще  е плод на 

изкуствения интелект зададен в Китай, САЩ, Русия, Индия? Как ще се 



 5 

материализира той сред огромни общности като ислямската, които 

разполагат с жертвоготовен народ и асиметрия край нашите граници? 

Докторатът е обогатен от сравнителни анализи на доктрини от много 

части на света, съпроводени с ясни примери. Това можеше да се изтъкне в 

методологията. Най-добре е представена Системата на НАТО за отговор на 

кризи (NCRS) и националната система за управление на кризи. На този 

фон се очертава нов проблем за България - загубата на цивилизационната 

инициатива на ЕС, което означава, че ние оставаме на външните граници с 

по-малко ресурси и съюзници. Отходът на Британия в опит за създаване на 

нов съюз с по-голяма тежест от НАТО със сигурност ще промени 

балансите и напускането на Афганистан е ясен знак, че Изтокът се 

приближава. 

На базата на критичен анализ на Военната стратегия на Република 

България и др. стратегически документи, кандидатът прави опит да открие 

адекватен отговор на предизвикателствата. Той изтъква факта, че  са 

приети всички закони регламентиращи сигурността, но „тези промени се 

извършват изолирано една от друга, което ги лишава от стратегическа 

визия“. Като алтернатива на ентропията той предлага „Политика на 

изграждане на мрежа от мрежи“. Според него тя е един от вариантите за 

оцеляване сред кризи, без да се превърнат във вътрешнодържавен 

конфликт. 

Безспорен интерес за професионалната общност и политическия 

естаблишмънт представляват разсъжденията относно  понятийния апарат и 

реалните структури, изграждащи военната мощ на България в новите 

условия. На базата на стари автори като Сун Дзъ и примери от близката ни 

история, той поставя въпроса за мотивацията на личния състав, 

откъсването на офицерския корпус от народа и всичко, което наричаме 

субективен фактор, този, който ще държи оръжието в ръцете си и мира в 
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ума си сред несигурния преход към нов свят. Цялото повествавание е 

изградено с една генерална цел – да се осигури стратегически прозорец от 

около 10 години, в който нацията и държавата ще се консолидират за да 

посрещнат новите световни лидери и обстоятелства. На базата на 

всеобщото униние, това е духовна победа. 

В допълнение към всичко казано, считам, че представеният 

Автореферат от 34 стр. отразява съдържанието и замисъла на 

дисертацията. Авторът успешно използва много източници, опира се на 

старите класици, допълва ги с най-нови автори като Klaus Schwab, 

позовава се на интернет. Посочва 3 (три) броя публикации по темата. 

Считам, че в количествено и качествено отношение делото на автора е част 

от будителството сред българите. 

3. Критични бележки. 

 Докторатът представлява завършена познавателна и приложна 

система, която ще има самостоятелен научен живот. Нейното преправяне 

ще бъде неефективно. Поради това предлагам на кандидата да развие 

тезата за  вътрешнодържавния конфликт. Той е поставен на последно 

място във Военната стратегия на Република България, но според мен 

трябва да бъде водещ в разсъжденията за сигурността. Заплахи е имало и 

ще има, но проблемът е нацията да посреща предизвикателствата 

монолитно, с една цивилизационна визия. Всичко е поправимо – е една 

или две АЕЦ, в по-сухи или снежни зими, с верни съюзници или без тях, 

ние сме оцелявали и ще пребъдем. Но вътрешните разломи са фатални, 

виждаме ги в земите на бивша Югославия, в Украйна и Армения. Не бих 

си позволил подобно предложение, ако не бях сигурен в опита, интелекта и 

авторитета на автора. Считам, че той има какво да каже на българите, 

които бяха поведени с манталитета от 1939 г. – всяка партия, фракция и 

лидер със своя концепция, написана върху чуждо бюро. 
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4. Заключение. 

Категорично отстоявам, че дисертационният труд е изграден от 

иновативни конструкти и обективна позиция, независима от конюнктурата. 

Той представлява принос в научен, политически и общонароден аспект. 

Въз основа на него всеки българин може да оспори, допише или да 

премълчи нещо важно за нашите военнополитически съюзници, балкански 

съседи, недоброжелатели и за самите нас. В това е и значимата научна 

стойност на разработката – отразява днешния свят от лична, логична 

позиция и визира поведението на световни доминатори, които често 

променят позициите си спрямо България. Кандидатът предлага път към 

най-важното – да останем на земята си, докато изглеждащите всесилни 

напускат арената на света, който си отива. 

Всичко това (заедно с авторитета на катедра „Съвместни операции 

и планиране“  и научия ръководител)  ми дава основание да отстоявам, че 

дисертационния труд на Борислав Гуцанов отговоря на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Р България и на Правилника за 

неговото прилагане. 

5. Оценка на дисертационния труд. 

Въз основа на получените резултати в научното и научно-

приложното поле на сигурността, давам „Положителна” оценка на 

предложения от автора дисертационен труд на тема: „Актуални аспекти на 

средата за сигурност и влиянието им върху отбранителната политика на 

Република България“. Предлагам на уважаемите членове на научното жури 

да подкрепят предложението да бъде присъдена образователната и научна 

степен „доктор“ на Борислав Гуцанов Гуцанов в област на висшето 

образование: 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление: 9.1. 

„Национална сигурност”. 
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