
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 

С Т А Н О В И Щ Е 
от доцент доктор Захарин Страхилов Марков -

Военна академия „Г. С. Раковски" 

на дисертационния труд на Богданка Кънчева Лазарова 
на тема „Социалните мрежи в Интернет и националната сигурност на 

Република България", 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор" 
по научна специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство" 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Темата за социалните мрежи в Интернет и националната сигурност 

на Република България е нова и все още слабо дискутирана както в 

обществените среди, така и в по-тесен професионален кръг. От научна 

гледна точка, въпросът е не само актуален и интересен, но и с голяма 

степен на значимост, която нараства с всяка изминала година. 

Представеният дисертационен труд се появява навреме, за да положи 

началото на намирането на отговорите на редица въпроси в тази област. 

Освен че е актуална темата е и с висока степен на значимост, в която се 

убеждаваме всекидневно. 

Формулираните цел на изследването и тема дават възможност да се 

насочат в правилна посока творческите търсения, а обектът на изследване, 

предметът и изследователските задачи правят тези търсения ясни и 

постижими. 

В първа глава на дисертацията се прави обобщение на изследваните 

теоретични източници. В тази глава авторът прави анализ на достъпните 

публикации по въпроса на социалните мрежи в Интернет и прави опити да 

разкрие същността им и влиянието им върху националната сигурност. В 
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резултат на тези анализи авторът достига до някои изводи, по-важни от 

които са, че: 

• Чрез социалните мрежи се разпространява значително повече 

информация, отколкото чрез традиционните медии; 

• Социалните мрежи оказват влияние върху националната 

сигурност както в положителен, така и в отрицателен аспект. 

Във втора глава на дисертационния труд са описани използваните 

методи за провеждане на научното изследване. Централно място заемат 

изучаването на конкретни случаи от нашия обществен и политически 

живот, случаите от т.нар. „Арабска пролет" и интервюта на експерти. Това 

изследване включва политически и административни ръководители, които 

пряко участват във взимането на управленски решения в областта на 

сигурността и отбраната. 

Следвайки класическия подход към разработването на 

дисертационния труд, в трета глава авторът прави анализ на получените 

резултати от изследването. В резултат на тези анализи се достига до 

няколко съществени извода. 

Първо, че ще се засилва влиянието на социалните мрежи върху 

взимането на управленски решения. 

Второ, че обсъждането на въпроси от националната сигурност в 

социалните мрежи не носи пряка заплаха за „изтичане" на поверителна 

информация. 

Трето, социалните мрежи се явяват мощно средство за постигане на 

прозрачност в управлението и за контрол върху работата на политиците. 

2. Оценка на резултатите и приносите на дисертационния труд 

Резултатите от дисертационния труд могат да се забележат както в 

теоретичен, така и в практико-приложен аспект. Според мен, едно от най-

важните достойнства на дисертационния труд е полагането на началото на 

систематично научно изследване на влиянието на социалните мрежи върху 
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взимането на управленски решения в сигурността и отбраната. Резултатите 

от изследването показват, че това е не само възможно, но и необходимо. 

Внимание заслужава и интервюто с експерти, което обхваща най-

високите нива на управление в държавата. Освен, че е уникално за нас, то 

има и много по-дълбок смисъл с това, че накара хората, които заемат 

ключови позиции в държавата да оценят силата на научния подход към 

решаването на политическите проблеми. 

Не може да не се отбележи и трудът на автора за изучаване, 

популяризиране и творчески анализ на значителния брой теоретични 

източници - 70 на брой, от които 47 на кирилица и 23 на латиница, като се 

има предвид фактът за ограничения брой публикации в страната. Това 

може да се счита и за съществен принос не само в обогатяването на 

съществуващите знания в тази област, но и като значителна крачка в 

развитието на теорията и практиката по отношение изследването на 

социалните мрежи. 

Като принос на самия автор бих искал да откроя приложенията - 40 

страници, които са събрани, анализирани и подготвени от него. 

3. Критични бележки 

Към автора имам някои бележки и препоръки, които ни най-малко не 

намаляват стойността на предложения дисертационен труд, но биха могли 

да послужат като основа за бъдещата й работа в изследването на 

проблемите в тази област. 

4. Заключение 

В заключение искам да посоча, че дисертационният труд отговаря на 

изискванията за придобиване на образователна и научна степен „доктор" и 

давам положителна оценка. 
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