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Методиката на изследването включва прилагането на аналитичен и 

концептуален подход, при който се използват методите на събиране на данни и 

информация от различни източници, анализ и интерпретация на резултати от 

изследвания, структурирано стандартизирано интервю, статистически методи на 

анализ. 

Чрез анализ на участието на български контингенти в мисии зад граница 

след Първата световна война до наши дни, е обогатена теорията на поуките от 

практиката и добрите практики в Българската армия. 

В резултат от проведеното емпирично изследване на опита от участие на 

военнослужещи в мисии зад граница е направен извода, че изследваните 

военнослужещи оценяват натрупания опит като ценен, повишаващ 

способностите на формированията от Българската армия, което е положителна 

предпоставка за успешното изпълнение на задачи в бъдещи мисии. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд

Приложената методика дава възможност за осъществяването на връзки 

между различните резултати и изводи, което е послужило за всеобхватно и 

задълбочено изследване на участието на български военни контингенти в мисии 

на НА ТО в Афганистан. 

Представени са научни резултати по проблема, свързан с опита от участието 

на български военни контингенти в мисии на НА ТО в Афганистан, които 

разкриват значението и подчертават отговорността на командирите и 

началниците от всички степени в процеса на подобряване на цялостната 

организация, провеждане и приключване на мисии зад граница. 

Получените научни и научноприложни резултати от проведеното научно 

изследване съдържат необходимите теоретични обобщения в търсенето на 

решение на актуален проблем от областта на сигурността и отбраната, като с 

това представляват оригинален принос в съвременната наука. 

Четирите публикации по темата на дисертационния труд ( самостоятелни -

2, в съавторство - 2) отговарят на нормативните изисквания за оформянето и 
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Становището е изготвено на основание Заповед на началника на Военна 

академия „Г. С. Раковски" № СИ29-РД-03-29/08.02.2019 г. и Протокол № 

2/12.02.2019 г. от заседание на научното жури. 

Представените от подполковник Златко Момчилов Иванов материали на 

хартиен и магнитен носител са в съответствие с изискванията на чл. 68, ал. 1 от 

Правилника за развитие на академичния състав на Военна академия „Г. С. 

Раковски" и включват всички документ, предвидени по процедурата. 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Десетилетия наред продължават усилията на международната общност за 

стабилизация на Ислямска Република Афганистан. Причините са известни и 

разнородни - географското положение, демографската структура и културните 

особености на населението, както и геополитическия интерес на големите 

играчи. 

От една страна, участието на формирования от Българската армия в 

операции на НА ТО в Афганистан е принос към международния мир и сигурност 

и е от стратегическо значение за утвърждаването на страната ни като фактор на 

сигурност и стабилност в региона, от друга - натрупаният опит от участие на 

военнослужещи в мисии зад граница, в резултат на изследване и изучаване, се 

оценява като ценен, водещ до повишаване способностите на формированията от 

Българската армия, което е положителна предпоставка за успешното изпълнение 

на задачи в бъдещи мисии. 

Представеният дисертационен труд доказва актуалността и значимостта на 

научния проблем както в структурно отношение, така и чрез предложените 

резултати. Темата е разгърната в три глави, следвайки модела „Афганистан -

характеристика на региона, геополитическо разположение и интересите на 

веиките сили; ,,Участието на български военни контингенти в мисии зад граница 

- правнонормативна уреба, исторически преглед на участието на български

контингенти зад граница; ,,Опитът от участието на български военни 

контингенти в операции на НАТО в Афганистан". 
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представянето на научни публикации в областта на сигурността и отбраната и 

отразяват процеса на работа по дисертационния труд. 

3. Критични бележки

Дисертационният труд съдържа научно обобщение върху изследвания 

актуален и значим проблем. Предложените научни и научноприложни резултати 

са важни не само като теоретичен ресурс, но и като инструменти за работа в 

практиката. 

Нямам критични бележки. 

4. Заключение

Дисертационният труд отговаря на изискванията, регламентирани в 

Правилника за развието на академичния състав във ВА „Г. С. Раковски" 

(Приложение 1 7) както в структурно отношение, така и по отношение на 

съдържанието - представени са основните елементи на дисертацията, 

предложени са резултатите от проведеното изследване. 

5. Оценка на дисертациония труд

Представеният дисертационен труд отговаря на нормативните изисквания и 

възприетите научни критерии за постигнати научни и научноприложни 

резултати, поради което ще гласувам положително подполковник Златко 

Момчилов Иванов да придобие образователна и научната степен „доктор" в 

област на висше образование 9. ,,Сигурност и отбрана",. професионално 

направление 9 .1. ,,Национална сигурност", по научна специалност „ Организация 

и управление извън сферата на материалното производство (Управление на 

сигурността и отбраната)". 

Дата: 

18.02.2019 г. 

Член на журито: 

доцент д-р Максим КАРЕВ 
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