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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

От края на Студената война досега държавното изграждане се 

превръща във все по-сложно изкуство. ООН, НАТО, САЩ, а от неотдавна и 

Европейският съюз провеждат операции различни от война с участието на 

въоръжени сили в пост-конфликтна среда с цел да подкрепят процесите на 

политически промени и демократизация в различни точки и региони по 

целия свят. Държавното строителство, изграждането на мира и 

стабилизиращите операции се превърнаха в основна парадигма на 

използването на въоръжени сили в света. 

Актуалността на изследвания проблем се определя от променящата се 

среда за сигурност през последните десетилетия, в която стабилизиращите 

операции провеждани от коалиционни сили станаха неотменна част от 

политическите ангажименти на държавата и нова форма на използване на 

Въоръжените сили. Спецификата и сложността на тези операции, в които се 

преплитат политически, дипломатически, полицейски и военни действия за 

решаването на комплексна криза, съчетана с определена форма на военен 

конфликт предполага обединяване на усилията на различни организации и 

държави. 

Практиката показва, че контингенти от МО и МВР участват 

едновременно в няколко операции, различни от война и постоянно се 

сблъскват с нови предизвикателства и много нерешени въпроси, ето защо 

изследването на особеностите на стабилизиращите операции, провеждани от 

коалиционни сили след конфликт с висока интензивност и оценка на готов-

ността за участието в такива операции на многонационални полицейски 

формирования е особено актуално сега, когато международните институции 

отделят все по-голямо внимание на формирането на безопасна и сигурна 

обществена среда за реализиране на правата и законните интереси на 

индивида. 
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2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 
труд.  

Научните и научно-приложни приноси са лично дело на докторанта, 

постигнати чрез проведените от него теоретични изследвания и в резултат на 

осмислен и систематизиран натрупан практически опит. Същите се явяват 

по-нататъшно разработване на въпроси и проблеми от теорията и практиката, 

свързани с определяне на насоките за развитие при участието на полицейски 

формирования в след конфликтно възстановяване и постигане на оперативна 

съвместимост по отношение на пакета от способности необходими за 

успешното съвместно изпълнение на задачите в операцията и свързаните с 

това специални тактики и умения. 

По-конкретно обобщените научни и научно-приложни приноси могат 

да се формулират като: 

- обогатена и доразвита е теорията относно факторите и условията, 

оказващи влияние на стабилизиращите операции и са систематизирани 

особеностите при използване на полицейски формирования в тях; 

- предложена е методология за оценка и приоритизиране на 

способностите на полицейските формирования за участие в конкретна 

стабилизираща операция; 

- определени са критерии, обуславящи използването на конкретна 

тактика от полицейските формирования при участие в стабилизиращи 

операции. 

Целта на дисертационния труд и произтичащите 

научноизследователски задачи, съответстват на получените резултати, както 

и на формулираните изводи и препоръки. Резултатите от дисертационния 

труд имат практическо и научно приложение и могат да се прилагат с успех 

от органите непосредствено занимаващи се с подготовка, сертифициране, 

планиране и участие на подразделения в след-конфликтно възстановяване, от 

полицейски служители, военнослужещи и граждански лица с цел 
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възприемането на най-добрите практики в полето на полицейско-военното 

взаимодействие при провеждането на стабилизиращи операции. 

По темата на дисертационния труд са посочени 3 публикации, изнесени 

на научни конференции на ВА „Г. С. Раковски”, които пряко кореспондират с 

дисертацията.  

3. Критични бележки. 

Наред е положителното в дисертационния труд са допуснати и 

известни слабости: 

- в изложението се забелязват редакционни и правописни грешки 

свързани е оформянето на дисертационния труд;  

- недостатъчно прецизно са формулирани някои параграфи и 

подпараграфи в труда; 

- в първа глава, номерацията на съдържанието и на изложението се 

разминават; 

- в дисертационния труд липсват приложения. 

Посочените недостатъци не се отразяват съществено върху 

значимостта на научните резултати в дисертационния труд. 

4. Заключение. 

Докторантът представя добре организирано и добросъвестно 

осъществено научно изследване върху сложен и значим проблем пряко 

отнасящ се до определяне на насоките при използване на полицейски 

формирования и специални полицейски тактики за достигане на желаното 

крайно състояние в провеждащи се стабилизиращи операции след конфликт с 

висока интензивност. 

В резултат на изследването са постигнати научни резултати и са 

направени предложения, с ясно изразен практико-приложен характер. 

Представения дисертационен труд удовлетворява изискванията за 

подобен род научно изследване и отговаря на изискванията за придобиване 

на образователна и научна степен „доктор“. 
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5. Оценка на дисертационния труд.

Като отчитам качествата на дисертационния труд и постигнатите в него

резултати в качеството си на член на научното жури давам положителна 

оценка на дисертационния труд на тема „Нови подходи за подготовка и 

провеждане на специални операции“ и подкрепям придобиването на 

образователна и научна степен „доктор“ от Георги Тодоров Гайков в област 

на виеше образование: 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление: 9.1. „Национална сигурност“ по докторска програма: 

„Военнополитически проблеми на сигурността“. 

23.03.2018 г.    Член на научното жури:
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