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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Представеният за защита труд доказва актуалността и значимостта на 
научния проблем както в структурно отношение, така и чрез получените 
резултати. Дисертационният труд е разработен в сфера, в която има както 
множество теории, изследвания и приложения в практиката, така и ред все 
още нерешени въпроси, част от които са съществено научно-
изследователско предизвикателство. В това Борислав Гуцанов Гуцанов си 
е поставил доста амбициозна и не толкова лесна за реализиране 
изследователска цел, а именно: „формулиране на актуални политически 
мерки за управление на потенциално опасни за страната ни рискове и 
заплахи и за повишаване военната мощ на Република България“. 

Настоящото изследване е извършено във връзка с налаганата в 
съвременния свят тенденция за постоянна необходимост от справянето със 
съвременните заплахи, независимо дали са външни - като тероризъм, 
трафик на хора, икономическа или политическа миграция, контрабанда 
или вътрешни - като политическа, икономическа, демографска криза, 
корупция, престъпност, природни бедствия и други. 

Динамиката в и особеностите на въздействията на глобалните, 
регионалните и вътрешнодържавните процеси, екологичните промени и 
все по-трудно предвидимите рискове и заплахи изисква да се следи и 
анализира състоянието им и тенденциите за развитието на им в средно- и 
дългосрочен план и всичко това да се представя за вземане на адекватни 
решения.  

За да бъдат адекватно посрещнати рисковете и заплахите пред 
националната сигурност на Република България, е крайно наложително да 
бъдат взети спешни мерки за повишаване военната мощ на Република 
България, т.е. да се засили потенциала на военния инструмент на 
националната мощ на държавата. 

В този смисъл темата на дисертационния труд е особено актуална. Тя 
има не само подчертана теоретична, но и определена практико-приложна 
значимост, доколкото посредством нейното разработване се определя и се 
диктува от вътрешната логика на развитието на процесите в средата за 
сигурност, нуждата от по-задълбочен анализ на реалната, а не на желаната 
среда за сигурност и набелязване на варианти на осъществяване на 
отбранителната ни политика. 
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Основното съдържание на научната разработка на докторанта напълно 
съответства на темата на дисертационния труд. Предложеният за 
рецензиране дисертационен труд касае научен въпрос и 
интердисциплинарна предметна област, които са категорично 
дисертабилни. 

Резултатите от подобно научно изследване са безусловно необходими 
и определено биха способствали за допълване и усъвършенстване на 
стратегическите и оперативни планове за управление на страната, които да 
отговарят на динамиката и развитие на съвременната среда на сигурност 
както на национално, така и на междунационално ниво. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Съдържателният план на дисертационния труд е структуриран по 
стандартен начин, състоящ се от: увод, изложение - представено в три 
глави, всяка завършваща с изводи, общи изводи, заключение, предложения 
и библиография, включваща 93 (деветдесет и три) информационни 
източника, от които 63 (шестдесет и три) на български език, 3 (три) на 
руски език и 9 (девет) на английски език, а броят на използваните интернет 
източници е 48 (четиридесет и осем). Общият обем на разработката е 150 
(сто и петдесет) стандартни страници. Нужно е да се отбележи, че обектът, 
предметът и целта на дисертационния труд са точно и ясно формулирани и 
способстват за успешното решаване на поставените научно-
изследователски задачи. 

Обект на изследването в рецензирания дисертационен труд е 
актуалната среда за сигурност, потенциални рискове и заплахи за 
Република България. 

Основните методи, които се използват за да се разкрие предмета на 
изследването и да се реализират целта и основните изследователски задачи 
на дисертационния труд са литературен обзор, анализ, синтез и дедукция. 

Авторът се е спрял на следните научно-изследователски 
задачи: 

1. Да се направи стратегически анализ на военнополитическата 
обстановка в света, в Европа, на Балканите и в Република България, и да се 
формулира актуализирана класификация на характеристиките на средата за 
сигурност, които биха представлявали риск или заплаха за Република 
България. 
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2. Да се изследват предизвикателствата пред управлението на 
различни военнополитически кризи и да се формулират модели и 
политически мерки за управление на такъв вид кризи, потенциално опасни 
за националната сигурност на Република България. 

3. Да се изследва военната мощ на Република България и да се 
предложат мерки за нейното повишаване. 

Представения дисертационния труд ни показва, че 
докторантът е решил в голяма степен тези задачи. 

Изследванията в първата глава на дисертационния труд са 
насочени основно към разкриване на основните характеристики на 
средата за сигурност, нарастващия риск от война между главните 
противоборстващи сили, новите динамични промени в сферата на 
въоръжаването и изострената борба за ресурси, както и други 
трансгранични характеристики. Анализирани са кризата в 
Европейския съюз, обстановката на Балканите, позициите на 
Великите сили и невоенните предизвикателства. Тези изследвания 
са позволили на докторанта да реши първата научно-
изследователска задача. 

Във втората глава докторантът се насочва към разкриване 
на основните характерни черти на глобалната война, регионалните, 
двустранните и вътрешнодържавните конфликти. Анализирани и 
изследвани са политическите мерки за управление на 
военнополитическите кризи, потенциално опасни за националната 
сигурност на Република България, моментното състояние на 
националната система за управление на кризи, слабостите на 
националната система за управление на кризи, като е представен 
сравнителен анализ по отношение системата на НАТО за отговор 
на кризи NCRS и националната система за управление на кризи. 
Предложени са възможни алтернативни системи, както и 
„лийпфрогинг“ моделът и „Политика на изграждане на мрежа от 
мрежи“.  

Във втора глава са представени едни от основните въпроси за 
рамкирането на политическите програми, засягащи сигурността: Кои са 
участниците в политиката за сигурност? Каква е философията на 
политиката за сигурност? Каква би могла да бъде философията на 
политиката за сигурност? За мен особено важна е констатацията на автора, 
че като една от последователните стъпки в изработването на нов модел 
политическа програма е посочена: „структуриране на алгоритъм на 
политиката за сигурност и извеждане на параметрите на теоретичен модел 
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за разработване на политика за сигурност“. Тя показва фокуса на 
изследването на докторанта в тази част на дисертационния труд.  

Считам, че в тази глава на дисертационния труд се решава 
втората научно-изследователска задача. 

В трета глава на дисертационния си труд докторантът е 
изследвал военната мощ на Република България - пътища и мерки за 
повишаването й. Анализирани са значението на категориите военна мощ, 
военна сила и състояние на националната военна мощ на Република 
България. Разгледани са основните проблемни въпроси по отношение по 
числеността на въоръжените сили, по финансовото осигуряване и по 
модернизацията. В тази глава, докторантът постига изпълнението на 
третата научно-изследователска задача, като извежда пътища за 
повишаване на националната военна мощ. Това в общи линии е извършено 
чрез проблемите с личния състав, финансово осигуряване и 
модернизацията, за придобиване на нови отбранителни способности в 
Българската армия. 

Считам, че представения дисертационен труд е достоверно 
насочен и покрива заявените обект и предмет на труда. Изложението 
в представения за рецензиране труд е логически издържано, като е 
подкрепено с точно формулирани изводи, обслужващи целта на 
изследването и издигнатите от докторанта тези. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 
дисертационния труд. Достоверност на материала 

Като цяло приемам заявените приноси в дисертационното изследване. 
Те са разделени на приноси с научен и с научно - приложен характер. 
Анализът на получените резултати от настоящото изследване ми дават 
основания да подкрепя изведените приноси в автореферата. 

Приемам за достоверни резултатите от научното изследване в 
дисертационния труд. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 
труд 

Получените научни резултати в дисертационния труд ми дават 
основания да подкрепя посочените от кандидата за присъждане на 
образователна и научна степен „доктор“ в автореферата претенции за 
приноси, които определям в две основни направления като научни и 
научно-приложни приноси и ги свързвам със следните постигнати 
резултати: 
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4.1. Приноси с научно значение: 

4.1.1. Обогатена е теорията в областта на националната сигурност, 
чрез изследване на актуалната средата за сигурност в Европа, 
Черноморския регион, Балканите и в Република България. 

4.1.2. Направен е стратегически анализ на реалната среда за 
сигурност, като на тази база е формулира актуализирана 
класификация на характеристиките на средата за сигурност, като е 
акцентирано на рисковете и заплахите за сигурността на Република 
България. 

4.2. Приноси с научно-приложно значение: 

4.2.1. Изследвани са предизвикателствата пред управлението на 
различни военнополитически кризи и са предложени модели и 
политически мерки за усъвършенстване на управлението на страната 
при кризи, рискове и заплахи от различен характер. 

4.2.2. Предложени са направления за актуализация на политиката за 
сигурност и повишаване на военна мощ на Република България. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

Авторът на дисертационния труд има 3 (три) самостоятелни 
публикации със следните заглавия:  

5.1. „Национална отбранителна стратегия - съвременни измерения“, 
сп. Национална сигурност, бр. 6, ISSN: 2682-9983. 

5.2. „Анализ на съвременната среда за сигурност, рискове и заплахи за 
международната и национална сигурност“, Годишник на НВУ „В. Левски“,  
2019 г, ч. II, ISSN 1312-6148. 

5.3.„Национална отбранителна стратегия – анализ на рисковете и 
заплахите за Република България“, Годишник на НВУ „В. Левски“, 2019 г., 
ч. II, ISSN 1312-6148. 

Всички те са по темата на дисертационния труд и потвърждавам, че са 
в направлението на научните изследвания на автора. Нямам информация за 
цитирания на по-горе посочените публикации. 

С докторанта нямам съвместни публикации. 

6. Становище относно наличието или липса на плагиатство 
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Към датата на изготвяне на настоящата рецензия не ми е известно да 
са постъпили сигнали относно публикациите на докторанта за плагиатство 
от анонимен или неанонимен характер. Нямам данни представеният 
дисертационен труд и публикациите към него или части от тях да са 
плагиатствани. 

7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Разнообразното и добросъвестното използване в научното изследване 
на множество източници на информация в предметната област гарантират 
постигането на достатъчна литературна информираност, а постигнатите 
резултати са свидетелство за добра компетентност на автора. В 
потвърждение на това е приложената библиографска справка, която 
съдържа актуални източници по темата на дисертационния труд. 

8. Оценка за автореферата 

Представеният към дисертационния труд автореферат е в обем от 34 
(тридесет и четири) страници. Авторефератът е разработен съгласно 
законовите изисквания и в неговото съдържание са представени основните 
проблеми и пътищата за тяхното решаване, отразени в дисертационния 
труд. Той представлява самостоятелно произведение, в което са изведени 
изчерпателно основните постижения и приносите в дисертационния труд 
разработен от докторанта. 

9. Критични бележки 

В представения дисертационен труд и автореферата към него 
съществуват технически и редакционни грешки, неточности и повторения 
при оформянето му от автора, които не намаляват научната му стойност. 

Посочените недостатъци не се отразяват негативно върху значимостта 
на приносите в дисертационния труд. Дисертацията е задълбочен и 
самостоятелен научен труд по реален и актуален проблем и с постигнатите 
научни и научно-приложни приноси доказва способността на докторанта 
самостоятелно да разработва въпроси, важни за системата за национална 
сигурност на страната. 

Основната ми препоръка е, че резултатите от изследването, освен чрез 
автореферата и с публикациите по темата, следва да получат необходимата 
публичност чрез издаването на учебник, учебно пособие или друг начин на 
представяне. 
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10. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 
смята, че следва да вземе отношение 

Личните ми впечатления от докторанта са в резултат от проведени 
разговори и срещи по време на зачисляването му за обучение, както и от 
проведеното обучение и изпити във Военна академия „Г. С. Раковски“. Те 
са положителни и по мое мнение, докторантът по време на обучението 
работи упорито, целенасочено и експертно за реализирането на настоящия 
дисертационен труд. 

11. Заключение 

Предложеният дисертационен труд е напълно завършен научен труд, 
който съответства на заглавието и основното съдържание на разработката. 

Считам, че дисертационният труд отговаря на изискванията на чл. 6 
(3) от Закона за развитие на академичния състав в Република България и на 
чл. 27 от Правилника за прилагането му и се явява необходимата основа за 
присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в област на 
висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”, професионално 
направление 9.1 „Национална сигурност”, научна специалност 
„Военнополитически проблеми на сигурността”. 

12. Оценка на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд от Борислав Гуцанов Гуцанов 
отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 
Република България и Правилника за прилагане на закона за развитието на 
академичния състав в Република България. 

Давам положителна оценка на дисертационния труд и съм съгласен 
да се присъди на Борислав Гуцанов Гуцанов образователната и научна 
степен „доктор” по научната специалност „Военнополитически проблеми 
на сигурността”, от област на висшето образование - 9 „Сигурност и 
отбрана“ и професионално направление - 9.1. „Национална сигурност“. 

РЕЦЕНЗЕНТ: ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ.              МИЛЕН 
КИСЬОВ 

09.11.2021 г. 


