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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
Дисертацията е посветена на един недостатъчно изследван до 

момента в България проблем, а именно влиянието на социалните мрежи 
върху взимането на управленски решения в сектора за сигурност. Със своя 
дисертационен труд Богданка Лазарова прави сериозен принос в три 
направления: 1) за теоретично осмисляне на ролята на социалните мрежи в 
интернет като обществено явление и влиянието им върху формирането на 
политиката за сигурност; 2) за идентифициране на възможни подходи за 
влияние върху общественото мнение и дестабилизация на обществото чрез 
социалните мрежи и медии; 3) като формулира конкретни насоки за 
минимизиране на евентуални негативни въздействия на социалните медии 
при вземането на управленски решения в сектора за сигурност. 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 
Представената за рецензия дисертация е с обем 155 страници текст, 

библиография, която съдържа 70 заглавия на кирилица и латиница и 
интернет страници. Тя се състои от увод, три глави, заключение и 4 
приложения. 

Анализът на посочената литература и другите използвани източници 
на информация показва, че авторът добре познава съвременното състояние 
на изследвания проблем. 

В увода е доказана актуалността на формулирания научен проблем, 
определени са обекта, предмета на изследване, работната хипотеза, 
дефинирани са задачите и методологията на изследването, посочени са 
ограниченията, при които ще работи авторът. 

В първата глава докторантката е разгледала основни теоретични 
постановки за същността на социалните мрежи като нов вид 
комуникационна среда, видовете интернет базирани социални мрежи, 
предназначението и употребата им в глобалното информационно 
пространство. Направено е разграничение между социални мрежи и 
социални медии. Анализирано е взаимното влияние между традиционните 
и социалните медии. Изследвана е технологията на създаването и 
разпространението на информацията в социалните мрежи, както и 
значението им за формиране на нов модел на обществена култура. 

Втората глава на дисертационния труд е посветена на използваната 
методология на научното изследване. Представени са възможностите и 
ограниченията в приложението на различни методи, които са 
преобладаващо качествени по своя характер (интервю с експерти, анализ 
на документи, анализ на случаи (case study), анализ на информация от 
социалните мрежи и др.) 

2 



В третата глава от дисертацията Богданка Лазарова представя 
основните резултати от своето изследване. Анализирани са конкретни 
случаи на протести в България през последните 3 години, организирани 
чрез социалните мрежи и медии. Направен е анализ на интервюта с лица 
които заемат възлови позиции в държавното ръководство, както и в 
службите за сигурност и Министерството на отбраната. Анализирано е 
тяхното мнение за ролята и влиянието на социалните медии при взимането 
на управленски решения в сигурността и отбраната. 

В заключението Богданка Лазарова формулира общи изводи за 
въздействието на социалните мрежи върху процеса на взимане на 
управленски решения в областта на сигурността и отбраната. Наред с това, 
тя поставя някои важни въпроси, които разкриват нерешени научни 
проблеми: 1) „ще се появят ли нови професии, свързани с анализа на 
явленията в социалните мрежи?"; 2) „ще се правят ли опити за 
манипулиране на социалните мрежи и оттам на обществото?"; 3) за 
необходимостта на изследване на връзката между „разузнаване, сигурност 
и отбрана и социални мрежи" и др. (стр. 155). 

3. Оценка на получените научни и научноприложни резултати 
Богданка Лазарова формулира добре своята работна хипотеза, а 

именно, че "Социалните мрежи оказват нарастващо влияние върху 
взимането на управленски решения в сигурността и отбраната" (стр. 9). 
Резултатите от нейната проверка са представени коректно в текста на 
дисертацията. 

Авторката си поставя за цел „Да се изследва до каква степен 
социалните мрежи оказват влияние върху взимането на решения в 
сигурността и отбраната, каква е връзката от една страна между 
процесите, протичащи в социалните мрежи и социалните медии като нов 
вид комуникационна среда и нов, самостоятелен актьор на политическата 
сцена, с процесите в сигурността и отбраната от друга страна." (стр. 6 от 
автореферата. В текста на представения за рецензиране труд не намерих 
експлицитно формулирана цел). 

Изследователските задачи са четири - по две с теоретичен и 
научноприложен характер, които са реализирани в пълен обем. 

Докторантката е избрала подходяща комплексна методология, която 
дава възможност да се провери формулираната основна хипотеза. 

4. Оценка на научните и научноприложни приноси 
Приносите в дисертацията са свързани с обогатяване и развитие на 

съществуващите знания в областта на влиянието на социалните мрежи 
върху взимането на управленски решения в сектора за сигурност. 
Изследвана е взаимовръзката между процесите на създаване и 
разпространение на информацията в социалните мрежи. Доказано е, че 
социалните медии все повече изместват традиционните медии при 



формирането на общественото мнение по въпроси на сигурността и 
отбраната, както и, че те оказват силно влияние върху взимането на 
управленските решения в сектора за сигурност. 

Внимание заслужават два извода, до които достига докторантката в 
резултат на направения анализ: 1) „социалните мрежи са не просто и не 
само комуникационната среда, в която се развиват процесите на 
мрежовите конфликти и мрежовите войни. Те са и катализатор на 
процесите на трансформация на системите за сигурност и отбрана от 
затворен йерархичен тип към мрежов" (стр. 18); 2) „остро стои проблемът 
за осигуряването на информационна безопасност на социалните мрежи и 
неутрализиране на процесите на дестабилизация, осъществявани през 
социалните медии. Необходима е и такава промяна в институциите в 
сектора отбрана и сигурност, които да са в състояние да направят анализ 
на социалните медии и да влияят активно на такъв род рискове и заплахи" 
(стр. 44). 

Друг съществен принос в дисертацията е свързан с подготовката и 
провеждането на собствено емпирично изследване с експерти от сектора 
за сигурност. Това дава възможност на авторката да направи комплексна 
оценка на влиянието на социалните медии при взимането на политически 
решения и да идентифицира сферите, в които има проблеми с цел 
определяне на насоки за тяхното решаване. 

Богданка Лазарова формулира 6 приноса в дисертационния си труд. 
Приемам по-голямата част от тях. Не мога да приема обаче за принос 
„систематизиране на литературата" по темата на дисертацията. Това е 
първата стъпка във всяко научно изследване. Не приемам също, че са 
„изследвани преки зависимости между явлението социални мрежи и 
системата за сигурност и отбрана" или, че е „доказана пряката зависимост 
на взимането на управленски решения от социалните мрежи" (стр. 34 от 
автореферата). Проверката на хипотеза за установяване на зависимост 
между две и повече променливи изисква наличие на данни от 
количествено изследване, каквото докторантката не е провеждала. 
Необходимо е също приложение на статистически методи като 
регресионен анализ, което също не е факт. За останалите приноси в 
дисертацията, посочени от авторката, смятам, че са изцяло лично дело и са 
резултат единствено от нейните научни търсения. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 
Докторантката е посочила три публикации по темата на 

дисертацията на български език. Една от тях е включена в сборник с 
доклади от научна конференция на факултет Нов български университет 
от 2013. Другите две публикации са под печат и са включени в сборници 
от проведени конференции на Националния военен университет „Васил 
Левски" - гр. Велико Търново през 2013 г. и кръгла маса с чуждестранно 
участие в Нов български университет от 2014 г. Публикациите отразяват 
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различни аспекти на научните разработки на докторантката. Те са 
допринесли за повишаване на осведомеността на експертната общност по 
отношение на ролята на социалните медии като фактор за формиране на 
политиката за сигурност и отбрана. 

6. Оценка на автореферата 
Авторефератът отразява коректно съдържанието на дисертацията и 

дава пълна представа за постигнатите научни и научноприложни 
резултати. 

7. Критични бележки и препоръки 
Към представения за рецензиране дисертационен труд имам някои 

конкретни критични бележки и препоръки. 
Първо, би трябвало дисертацията да се структурира по-добре, като 

се постигне баланс между отделните глави. Първата глава е най-голяма -
повече от половината от дисертационния труд или 89 стр. На втора глава 
са посветени само 13 стр., като използваните методи са представени много 
схематично. Главата завършва без изводи. Трета глава, която е най-
важната част на труда и съдържа интерпретация на резултатите от 
изследването, също е недостатъчно добре разработена. Представят се 
последователно отговорите на въпросите в картата за експертно 
изследване без да се интерпретират задълбочено. На заключението е 
отделена само една страница. Добре е тук да се представят в обобщен вид 
постигнатите резултати, пропуските, ако има такива, и перспективите за 
бъдещи изследвания. 

Второ, на места в текста има повторения на цели параграфи, като 
например „с мрежите могат да се борят успешно само мрежи, при който 
практически е невъзможно мрежова структура да се победи „отгоре", 
защото няма точно локализирано сърце или глава" (стр. 18 и стр. 34). 
Изследователските задачи се представят веднъж в увода и след това се 
повтарят на стр. 90. 

Трето, на места в текста авторката използва изрази като „секторите 
на сигурността и отбраната66, „стратегията на НАТО за интелигентната 
отбрана" и др., които се нуждаят от прецизиране. 

Към докторантката имам и два въпроса и две конкретни 
препоръки: 

Първо, защо се разглеждат само отрицателните ефекти на 
социалните медии върху процеса на взимане на решения в сигурността и 
отбраната? В бъдеще според мен авторката е добре да задълбочи 
изследването си по посока на възможностите социалните медии, които 
ръководители на Министерството на отбраната и специалните служби 
могат да използват за информиране на общественото мнение и постигане 
на по-висока обществена подкрепа за политиката за сигурност. 
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Второ, авторката формулира извода, че „традиционните медии 
постепенно ще останат на разположение само на един ограничен кръг 
хора, които са с недостатъчно добро образование, с тесен мироглед, ще 
обслужват най-консервативната част от обществото, и няма да имат 
влияние върху динамичните хора, които взимат решения (стр. 61)." Освен 
това тя посочва, че „изследването показва по недвусмислен начин, че в 
бъдеще работата на политиците ще бъде силно повлияна от социалните 
мрежи (стр. 153). Как е доказан този извод? Това, според мен, е една 
хипотеза, която настоящото изследване не доказва. Добре е в бъдеще тази 
хипотеза да се провери. 

Направените критични бележки и препоръки имат за цел да 
подобрят текста при подготовката му за публикуване и по никакъв начин 
не омаловажават постигнатите от докторантката научни и 
научноприложни резултати. 

8. Заключение 
Предложеният за рецензиране дисертационен труд на Богданка 

Лазарова отговаря напълно на изискванията за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор". 

Като имам предвид посочените научни и научноприложни приноси в 
представения за рецензиране дисертационен труд, който оценявам 
положително, предлагам на уважаемото жури да гласува за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор" на Богданка Кънчева Лазарова в 
област на висшето образование „Сигурност и отбрана", професионално 
направление „Национална сигурност" по докторска програма 
„Организация и управление извън сферата на материалното 
производство". 

София, 
9.12.2014 г. 
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