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СТАНОВИЩЕ 

 

от доцент доктор Никола Тодоров Стоянов, 

доцент по професионално направление 9.1. „Национална сигурност” в  

катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет  

„Национална сигурност и отбрана“ във ВА „Г. С. Раковски“, 

адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, 
n.stoyanov@rndc.bg 

 
на дисертация за присъждане на образователно и научна степен  

„доктор”, 
 

разработена от БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ 
 

на тема „АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ И 
ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ 
 
 
 

в област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”, 

докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността” 

 
 

София 
2021 г.  

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“ 
 

1504 София, бул. „ Евлоги и Христо Георгиеви “, № 82, факс: 944 23 66, 
                                      e-mail: rnda@ armf.bg 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

 
Предложената за оценка докторска работа е посветена на един безспорно 

сложен, перманентно актуален и във вече утвърждаващия се Многополюсен 
свят, особено значим проблем свързан с управлението на кризи. Проблемът 
започва да се очертава като критично важен още в преходния период на 
трансформация от Еднополюсна към Многополюсна система на 
международна сигурност, когато се появи необходимостта от промяна на 
Национална система за управление при кризи. Предизвикателствата, които 
поставят глобалните промени и несъответствието на националните 
способности за справяне с тях прави темата актуална и значима. Състоянието 
на системата за управление на кризи и технологичното изоставане на бойните 
платформи от международните стандарти, наложили се през последните 
години поставят редица въпроси, на които Борислав Гуцанов търси отговор 
на основата на проведеното от него изследване в настоящия дисертационен 
труд.  

Въз основа на гореизложеното считам че темата на дисертационния труд е 
актуална, значима и задълбочено развита от докторанта. 

 
2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд  
Представеният дисертационен труд е завършено, самостоятелно проведено 

научно изследване, което има сложен характер и демонстрира високата 
експертиза на своя автор в сферите на националната сигурност, 
стратегическия мениджмънт и операциите. Изследването е много добре 
концептуализирано. Обектът и предметът на цялостния анализ в 
дисертационния труд са коректно дефинирани и са пряко свързани с 
разгърнато разписаната цел на научното търсене. Специално отбелязвам, че 
още на този етап, с формулирането на целта и основните три изследователски 
задачи, Борислав Гуцанов е предположил практико-приложната насоченост, 
като водеща в своята работа. Основната изследователска теза, че са 
необходими нови национални способности за справяне с динамиката на 
стратегическата среда за сигурност,  убедително е доказана.  

  Приемам самооценката на Борислав Гуцанов за приноси в дисертационния 
труд, които той обобщава като два научни и три научно-приложни. Като по-
значими, заради тяхната практическа полезност определям:  
o Направен е стратегически анализ на реалната, а не на желаната среда за 

сигурност, като на тази база е формулира актуализирана класификация на 
характеристиките на средата за сигурност, като в нея е акцентирано на 
рисковете и заплахите пред Република България - възникнали през 
последните 20 години, и които се очаква да доминират през следващите 
години в глобален, регионален и национален план. 
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o Изследвана е военната мощ на Република България и е направен 

теоретичен анализ за възможните мерки, свързани с повишаване на 
военната мощ на страната, както и на плановете за нейното реализиране 
до 2032 г.  
Научно-приложни приноси: 

o Изследвани са предизвикателствата пред управлението на различни 
военнополитически кризи и на тази основа са формулирани модели и 
политически мерки за подобряване на управлението на потенциално 
опасни за националната сигурност на страната ни кризи, рискове и 
заплахи. 

o В приложен аспект, изследването може да помогне за актуализиране на 
някои секторни политики, в т.ч. и политиката за сигурност.  

По темата на доктората са декларирани три броя научни публикации, за 
които смятам, че са осигурили необходимата публичност на постигнатото 
в изследването. Библиографският списък включва общо 120 литературни 
и информационни източници на български, английски и руски език.  
3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство  
В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не 

установявам плагиатство в представения докторски труд. Не ми е известно 
в хода на процедурата да са получавани неанонимни и мотивирани 
писмени сигнали за установено плагиатство. 

 
4. Критични бележки за представените трудове. 
 
В дисертационния труд на Борислав Гуцанов са допуснати и известни 

слабости в оформянето на дисертационния труд и автореферата към  него - 
неизчистен стил на изложение, правописни и редакционни грешки. 
Посочените недостатъци не се отразяват съществено върху значимостта на 
приносите в дисертационния труд. 

 
5. Заключение. 
 
Считам, че дисертационния трудът е завършено научно изследване по 

посочения научен проблем. Също така заявявам, че авторефератът към него 
отговаря на изискванията. Публикациите съответстват и имат връзка с 
научното изследване в труда. Считам също така, че дисертационния труд е 
лично дело на докторанта. Представената публикационна дейност и уменията 
да отстоява своите научни тези, ми дават основание да заявя, 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. 
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6. Оценка на дисертационния труд. 
 
В качеството си на член на Научното жури, давам своята 

„Положителна“ оценка на представената ми за становище дисертация за 
присъждане на ОНС „доктор” на тема: „АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА 
СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ 
ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, в 
област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”, професионално 
направление: 9.1. „Национална сигурност”, докторска програма 
„Военнополитически проблеми на сигурността”, , разработена от Борислав 
Гуцанов Гуцанов и предлагам на уважаемите членове на Научното жури да 
гласуват за присъждане на ОНС „доктор” на Борислав Гуцанов. 

 
 
09.11.2021 г.                                Изготвил становището: 
гр. София                                 доц. д-р  Никола Стоянов 
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