
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

С Т А Н О В И Щ Е

        от  проф. д-р.  Ненко Георгиев  Дойков,  директор  на  Лаборатория  за 

специализирани  изследвания   на  рисковете  и  сигурността  -  департамент 

„Национална  и  международна  сигурност“ -  НБУ,  относно дисертационния

труд разработен  от  Богданка  Кънчева  Лазарова,  на  тема  „СОЦИАЛНИТЕ

МРЕЖИ  В  ИНТЕРНЕТ  И  НАЦИОНАЛНАТА  СИГУРНОСТ   НА

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ" за  присъждане  на  образователната  и научна

степен „доктор”  научна специалност „Организация и управление извън сферата

на материалното производство”

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

          Нямам конфликт на интереси, който да е предизвикан от участието ми в

настоящото жури, нямам и общи публикации с докторантката.  

         При  изготвяне на становището разполагах с дисертацията, автореферата, 

три публикации и автобиография. 

        От  направената  справка  не  установих  значими  изследвания  по

представения дисертационен труд, ето защо приемам направената констатация

от  Богданка Лазарова, че темата за влиянието на социалните мрежи, базирани в

интернет,  върху  взимането  на  управленски  решения  в  системата  на

националната сигурност и отбраната на Република България до момента не е

изследвана в достатъчна степен. 

 В  тази  връзка  актуалността  на  проблемите  предизвикани  от

изграждането  на  новия  модел  на  национална  сигурност  в  условията  на

глобалната виртуална реалност   са  очевидни.

Наличието на множество рискове и заплахи, които е възможно  всеки

един  момент  да  ескалират,  повече  от  всякога  налага  преразглеждане на



съществуващите методи и форми на използването на мрежовите технологии в

информационния  обмен,  на  дигиталната   инфраструктура   на  социалните

мрежи,  на  аморфния  характер  на  мрежите,  на  самостоятелната  им  роля  в

социалния живот.

От  тази  гледна  точка  изборът  на  тема за  дисертационно изследване,  в

което  в  единство  да  се  третират  проблемите,  свързани  с  развитието  на

социалните медии, е сполучлив и с важно научно и практическо значение.

Считам, че темата на изследването  е в пълно съответствие с основното

съдържание на разработката.

2. Оценка на  научните  резултати и  приносите  на  дисертационния

труд

          Авторът определя изследователските си задачи по следният начин:

 Да се установи какво е направено досега в теоретичното изследване

на социалните мрежи в интернет като социално явление;

 Да се анализират досегашните примери в световен и национален

мащаб,  в  които  социалните  мрежи  в  интернет  са  оказали

съществено  влияние  върху  обществения  живот,  свързано  със

сигурността и отбраната;

 Да се определи в каква степен социалните мрежи в интернет оказват

влияние върху взимането на политически решения (формирането на

политика), свързани със сигурността и отбраната на Р България;

 Да се изследва съществуването на възможности за използване на

базираните в интернет социални мрежи за политически цели.

          Авторът се е справил с така формулираната изследователска задача.

Основанията ми за тази оценка са следните:

               Представеният за защита дисертационен труд се състои от увод, три

глави, общи изводи, заключение, използвана литература и четири приложения. 



         Обемът  е  153 страници  основен  текст,  шест  страници  използвана

литература и 40 страници приложения.

В  увода  докторантката   е  определила  актуалността  на  изследвания

проблем,  целта,  задачите,  предмета  и  обекта  на  изследването,  използваните

методи, както и работната хипотеза.

В първа глава – „Изходна концепция за социални мрежи и управление”, са

представени  същността  на  социалните  мрежи като  нов  вид  комуникационна

среда  и  сервизно  ориентирана  архитектура,  видовете  интернет  базирани

социални  мрежи,  предназначението  и  употребата  им  в  глобалното

информационно пространство.

Анализиран  е  и  въпросът  доколко  е  възможна  манипулацията  през

социалните мрежи и социалните медии, и доколко социалните мрежи могат да

се  ползват  целенасочено  като  инструмент  за  моделиране  на  общественото

мнение.

Във  втора  глава  са  описани  използваните  методи  за  извършване  на

изследването. 

В   трета   глава   са   анализирани  най-важните  случаи  на  протести  в

България  през  последните   години,  организирани  в  социалните  медии.

Направена  е  съпоставка  как  се  изменят  решенията  на  държавно  ниво  и  в

секторите на сигурността и отбраната в резултат на тези протести.

В заключителната част на дисертационния труд са направени общи изводи

за  въздействието  на  социалните  мрежи  върху  процеса  на  взимане  на

управленски решения в областта на сигурността и отбраната.

Авторефератът е написан в съответствие с изискванията, съответства на

дисертацията и отразява нейното съдържание. 



Анализ на използваната литература: 

          Списъкът на използваната литература съдържа 70 източника на български,

английски и руски език.

Източниците са съвременни, обхващат главно периода след 2000г. и  като

цяло   са  добра  основа  за  разработването  на  дисертационен  труд  с  такава

тематика.

Анализ на публикациите на автора, свързани с дисертационния труд: 

В  автореферата са посочени 3 самостоятелни публикации на автора. 

Считам, че посочените публикации  са в необходимия обем.

Техният  анализ  показва, че те отразяват в значителна степен проведените

изследвания и получените резултати. 

          Съдейки по компетентността на докторантката изложена в дисертацията и

отчитайки, че Богданка  Лазарова  има три  самостоятелни публикации, може да

се заключи, че дисертацията в голяма степен е лично нейно дело.

3. Критични бележки

          Несъществените слабости на представените за рецензиране разработки  са

свързани  с редактирането на текста (в дисертацията и в автореферата има някои

печатни грешки, които не променят формалното съдържание на текста), големия

обем на изследваната тематика,  както и обремеността с излишна информация.

       В  увода  не са очертани ограниченията на изследването.

     Липсата на дефинирани  ограничения  на  изследването  се  отразява  и  в

трите   глави,   където  на  места  изследването  е  обременено  с  излишна

информация, която не е подчинена на изследваната тематика  и  изследването  е

описателно.



4. Заключение

          Разкритата процедура за придобиване на образователната и научна степен

„доктор“  отговаря  на  изискванията, описани в глава втора от ЗРАСРБ и раздел

втори на ППЗРАСРБ.

          Представеният за защита докторски труд има характера на завършено

научно  изследване.  С  него  докторантката   Богданка   Лазарова   е  решила

значима изследователска задача.

5. Оценка на дисертационния труд

          На базата на цялостния анализ на представеното научно изследване

оценявам  положително  дисертационния  труд  и  смятам,  че  може  да  бъде

присъдена  на  Богданка  Кънчева  Лазарова образователната  и  научна  степен

„доктор“  по  научната  специалност  „Организация и управление извън сферата

на материалното производство “. 

27.11.2014г.                          

Член на журито: 

(проф. д-р Н. Дойков)
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