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Членът на научното жури дава отговор на следните въпроси и 

изисквания: 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Представеният за рецензиране труд има обем от 251 страници 

стандартен текст и е структуриран в Увод, Три глави, Общи изводи, 

Библиография. 

Авторът разглежда интересен и актуален проблем, който е слабо 

изследван в нашата страна. Значимостта на проблема отговаря на 

вниманието, което се отделя на този проблем в нашето общество през 

последните няколко години. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд 

Докторантът познава добре и използва коректно 

специализираната литература по темата вкл. чужди и български автори, 

нормативна уредба, статистически данни и други. Списъкът на 

използваната литература включва 75 източника. 

Авторефератът дава достатъчно пълна представа за целите, 

задачите, съдържанието и резултатите от проведеното изследване. 

Справката за приносите отразява коректно получените резултати 

от изследването с методологичен, методически и научно- приложен 

характер. 

Докторантът е посочил три публикации по темата (един доклад на 

конференции и две статии, едната от които е на английски), които имат 

пряко отношение към темата и са публикувани и представени в уважавани 

издания и форуми. Публикациите отразяват основни резултати от работата 

по изследването и са публикувани в периода на провеждане на 

дисертацията. 

Основните приноси на докторанта, формулирани в автореферата,  са 

в областта на: 



 Задълбочено е изследвана еволюцията на Българската отбранителна 

политика след края на Студената война; 

 Извършен анализ на опита, който може да бъде използван за 

избягване на допуснатите слабости при вземане на бъдещи решения; 

 Формулирани са основните предизвикателства пред бъдещата 

отбранителна политика на България, както по отношение на 

заплахите и средата за сигурност, така и по отношение на 

вътрешните ограничения (политическа воля и ресурси); 

 Предложени са реалистични варианти за развитие на въоръжените 

сили на Република България, които намират баланс между амбиции 

и ресурси при търсенето на отговор на предизвикателствата на 

средата за сигурност. 

Всички глави завършват с изводи, материалът е добре структуриран, 

използвани са много източници, проведено е емпирично изследване със 

съответните резултати. Работата е написана на добър стил, основните 

изисквания са спазени. 

3. Критични бележки 

Към дисертационния труд могат да се отправят някои бележки и 

препоръки, които обаче не намаляват качеството на представената 

разработка. Дисертационният труд би спечелил още повече, ако авторът 

използва допълнителни публикации на автори като Тилчо Иванов, Велизар 

Шаламанов, Иван Симеонов, Съби Събев, Христо Георгиев и др., които са 

работили по тези проблеми.  Могат да се използват и други, непосочени в 

дисертацията, източници на МО на България и НАТО, които имат 

отношение към тематиката, особено при изследване на взаимодействието 

на основните фактори при формиране на отбранителната политика. 

Декларираната изследователска цел е много широко формулирана и 

всъщност дъдържа и задачи. Според рецензента целта може да се ограничи 

в алтернативите за решение. По отношение на приносите има смесване на 



изследователска работа и приноси. По добре би било да се обединят първи 

и втори принос, като се акцентира върху приносния момент с 

идинтифицираните проблеми, а не върху извършената дейност.  

В областта на изясняването на понятието „отбранителна политика”, 

както и с неговите характеристики, може да се търси обща основа и в 

източници, свързани с общо определение за политика и публична 

политика. Също теорията на гражданско- военните отношения би била 

много полезна при изследването на предмета на дисертацията. По-широко 

може да се проучи и използва чуждия опит, както на равнище национални 

държави, така и на коалиционно равнище при формирането и 

осъществяването на отбранителна политика.  

Въпрос: Темата за отбранителната индустрия е засегната в 

дисертацията и се разглежда като свързана с основната тема. Необходимо 

ли е и как може да се осъществи по-тясно обвързване на отбранителната 

политика с политиката за вътрешна сигурност на Република България? 

4. Заключение 

Дисертационния труд изцяло отговаря на изискванията на ЗРАС, 

Правилника за неговото прилагане и ПРАВИЛНИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВА „Г.С. РАКОВСКИ”.  

5. Оценка на дисертационния труд 

Ето защо с убеденост давам положителна оценка на дисертационния 

труд на тема: „ФОРМИРАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (1990-2010)„ и препоръчвам на уважаемите 

членове на Научното жури да присъдят образователната и научна степен 

„доктор” на Георги Младенов Цветков. 

                                              Член на журито:  
 

проф. д-р Димитър Димитров 
18.08.2014 


