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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

 Съвременната среда за сигурност е изключително сложна, динамична и 

противоречива. Съществуващите противоречия между съседни държави на 

основата на етнически, религиозни, културни, географски и икономически 

различия могат да ескалират и при определени условия да прераснат в криза 

или военен конфликт. Опитът показва, че при изостряне на политическата и 

дипломатическа обстановка в между държавните отношения много често се 

привличат въоръжените сили. Избухналите локални войни и конфликти през 

последните 15-20 години в Босна и Херцеговина, Косово, Афганистан, Сирия, 

Ирак, Украйна и други доказват, че мирът е изключително крехък и много 

лесно може да бъде нарушен.  

 В този смисъл, възникването на въоръжен конфликт е напълно възможно 

и предполага планирането и провеждането на операции от въоръжените сили. 

Един от съществени фактори на операциите, който има огромно влияние върху 

готовността на войските и е необходимо да се отчита това е информационна 

среда и в частност медийната среда. Формулираната тема „Управление на 

медийните ефекти и медийни операции при въоръжен конфликт“ е актуална и 

значима и напълно съответства на основното съдържание на дисертационния 

труд. Направените изводи са формулирани правилно и коректно.  

 Съществуват научни изследвания относно организирането и 

провеждането на информационни операции, но изследване на медийните 

ефекти и медийните операции към момента на мен не ми е известно. 

 В предложената дисертация е извършен анализ на медийните операции 

като са разкрити основните характеристики на медийното влияние. 

Положително е това, че са изследвани медийните ефекти в редица съвременни 

военни конфликта и на базата на експертни мнения са предложени направления 

за усъвършенстване не медийните ефекти. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 
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Направеното изследване в дисертационния труд обогатява 

съществуващите теоретични знания по отношение на провеждането на 

медийните операции. Разкрито е влиянието на глобализацията, 

информационните и комуникационни технологии и субективния фактор при 

подготовката и провеждането на медийните операции. Изследвани са 

публичната дипломация и връзките с обществеността като инструменти на 

медийния фронт и е направена класификация на медийните операции. 

Извършен е анализ на основните фази на медиацията и ефектите на 

отразяването като СNN, задаване на дневен ред, медийната дипломация, 

индексирането и произвеждане на съгласие. 

Като научни приноси на докторанта могат да се посочат предложената 

характеристика на медийните ефекти и медийните операции и разработения 

теоретичен модел за тяхната класификация по различни критерии в различните 

военни конфликти. Основните предизвикателства при създаването на 

медийните ефекти и медийните операции в съвременните въоръжени 

конфликти и възможните рискове пред самостоятелно отразяващите 

журналисти. Систематизиране на съществуващите предизвикателства, свързани 

с техническата и психологическа сигурност на журналистите и 

предизвикателства при отразяване на въоръжения конфликт на национално или 

съюзническо командване. 

Научноприложни приноси се явяват формулираните изисквания към 

журналистите и ефектите от техните професионални взаимоотношения с 

военнослужещите, когато са в зоната на операцията самостоятелно или са 

внедрени във формирования на собствена, съюзническа или противникова 

групировка. Предложените направления за усъвършенстване на процедурите по 

управление на медийните ефекти и медийните операции в новата 

информационна среда по време на военен конфликт. 

Считам, че постигнатите научни резултати и приноси в дисертационния 

труд са лично дело на докторанта. 
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3. Критични бележки. 

В дисертацията са използвани остарели понятия, като “вражеска армия”, 

„подразделение“ и други. Има допуснати граматически и стилни грешки, като 

неправилно членуване с пълен и непълен член, които отдавам предимно на 

съкратените срокове за приключване на научната разработка. Посочените 

слабости по никакъв начин не омаловажават научните и научно-приложните 

приноси на докторанта и не оказват отрицателно влияние върху качеството на 

постигнатите резултати. 

Препоръчвам на г-жа Габриела Наплатанова – Русева да апробира 

резултатите на извършеното научно изследване в учебния процес на Военна 

академия “Г. С. Раковски”. 

4. Заключение. 

Разработеният дисертационен труд в своя вид и обем напълно 

съответства на изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и Правилника за развитие на академичния състав на ВА „Г. 

С. Раковски“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“. 

Резултатите от извършените научни изследвания очертават значимостта 

на постигнатите приноси за теорията и практиката, свързани с 

усъвършенстване на управлението на медийните ефекти и медийните 

операции. Дисертационният труд напълно отговаря на изискванията за 

придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор“ от автора. 

5. Оценка на дисертационния труд. 

Дисертационният труд показва, че докторантът притежава задълбочени 

теоретични знания по научната специалност и способност за провеждане на 

самостоятелни научни изследвания в съответствие с чл.27, ал.1 от Правилника 

за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република 

България. Предложеният дисертационен труд представлява едно завършено 

научно изследване. 
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Основавайки се на гореизложеното, давам положителна оценка на 

дисертационния труд и предлагам на уважаваните членове на Научното жури 

да оценят положително дисертацията за присъждане на докторанта Габриела 

Димитрова Наплатанова - Русева образователна и научна степен „доктор”, в 

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност“, докторска програма „Военно-

политически проблеми на сигурността“. 
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	С Т А Н О В И Щ Е

