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ВОЕННА  АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ 

РАКОВСКИ“ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Христо Василев Георгиев,  редовен преподавател в  

департамент „Национална и международна сигурност“ – Нов български 

университет 

Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“ 

 

на дисертационния труд на Веселина Пламенова Стойчева , 

докторант във ВА „Г.С.Раковски“на тема: „ Политиката ана 

Европейския съюз за борба с тероризма през ХХI век“ 

 

Област на висше образование: 9.Сигурност и отбрана 

Професионално направление: 9.1.Национална сигурност 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Когато преди време ми бе предложено да да бъда включен в 

състава на научното жури за защита на дисертационния труд на 

докторант Веселина Стойчева, приех поканата с голяма доза 

скептицизъм. Той бе породен от свърхексплоатираността на темата за 

тероризма и очакванията ми да бъда рецензент на поредно научно 

съчинение с  набор от вече общоизвестни факти, обстоятелства и изводи. 

За щастие  очакванията ми не се оправдаха. Докторантката е намерила 

своя ниша на изследване, структурирала е дисертационния труд по такъв 

начин, че да открие,  да съпостави факти , обстоятелства и процеси, да ги 

анализира и да достигне до свои собствени изводи по този несъмнено  

значим проблем, които отдавна е напуснал полето на теоретическите 

разсъждения на учени и политици. Стилът на писане издава зрялост и 

опитност, която напоследък по-рядко се среща в дисертационните 

трудове. 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е  плод на 

добросъвестна изследователска дейност на докторант, демонстриращ 

широки общи и специализирани познания в различни области: 

задълбочени познания за структурите и институциите на Европейския 

съюз, познания за политиките на сигурност на водещите европейски 

държави, познания върху вътрешнополитическите процеси на 

изследвание арабски страни.  

 

2.Обща характеристика и структура на   дисертационния труд. 

.  Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, 

Основният текст включва 163 страници. Използваната 

литературата включва 140 източника, преобладаващи на  английски език, 

67 документални източника , 60 статии и доклади от научни 

конференции, специализирани научни издания  и медии. Използваната 

литература и официални документи на ЕС и отделните европейски 

страни , най-активни в противодействието на тероризма, дават основание 



Page 3 of 6 

 

на рецензента да направи извода, че докторантката има широка  

литературна осведоменост по изследвания теоретичен проблем. 

Структурата на дисертационния труд е логична и обоснована, 

научният анализ е последователен и включва като обект както познати,  

но несистематизирано  изследвани проблеми, така и на нови,  по-слабо 

изследвани  проблеми. Основателно е избегнат анализа на всички страни, 

засегнати от тероризма и  се е ограничил до съпоставянето на две страни 

/Сирия и Либия/ като примери на два типа неуспешни политики на 

противодействие на тероризма. 

Дисертационният труд представя докторанта като добросъвестен  

изследовател, подходил отговорно към дисертационното изследване. 

Познанията му за стратегическите документи, закони и механизми на 

противодействие на тероризма на ЕС и водещи световни и европейски 

държави  са му дали  възможност да създаде научен продукт, отличаващ 

се с информираност за изследваната област.  

В дисертацията е използвана  и широка гама от изследователски 

методи:  системен подход, исторически и факторен анализ и синтез, 

сравнение и статистическа обработка на информацията, функционален 

анализ.  

В предложената ми за рецензиране дисертация са поставени и 

решени успешно следните по-важни изследователски задачи: 

- Дефиниране и анализ на ислямистката терористична заплаха. 

Разкриване на    същността, историческото развитие и съвременните 

характеристики  на тероризма. 

- Анализ на законодателството на ЕС в отговор на 

терористичната заплаха, както и на динамиката на антитерористичните 

политики на Европейския съюз  за изследваните  периоди. 

- Взаимовръзката между политиките на противодействие на 

тероризма и тези на дестабилизация и с авторитарни режими, 

провеждани от Европейския съюз и страните-членки в контекста на 

Арабската пролет в периода 2011 – 2013 г.  

- Анализ и оценка на приноса на Европейския съюз и на 

водещи страни-членки за  разгрома на „Ислямска държава” през 
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последващия период и формулиране на препоръка за последващи 

стратегии. 

Към формулираните дотук  положителни страни  на 

композиционното изграждане и методологията на дисертационния труд 

следва да се добави и положителната оценка на  стила на изложение, в 

съчетаването в  логическо единство факти, анализи, изводи и препоръки. 

Стилът на изложение е научен  и разбираем, текстът на дисертационният 

труд  коректно ограничава  авторовите изводи и анализи от използваните 

текстове на други автори. 

Рецензентът е длъжен да отбележи и  равностойността на научния 

анализ, самостоятелността на изводите и препоръките и в трите части на 

дисертационния труд. Формулираната хипотеза е доказана убедително от 

цялостния анализ, извърешен в трите части на дисертационния труд. 

 

3.Характеристика на научните и научно-приложните приноси 

в дисертационния труд. Достоверност на материала 

Научните приноси на докторанта  могат да бъдат открити и в трите 

основни направления, изискуеми при оценката на дисертационен труд:  

новост в науката, обогатяване на съществуващи знания, приложение на 

научните постижения в практиката. 

Достигнатите в дисертационния труд научни  резултати обогатяват 

съществуващите знания в направленията на: съвременна история, 

национална и международна сигурност, военно дело  и други научни 

области. 

Резултатите от научното изследване са практически приложими от 

експертите по противодействие на тероризма на стратегическо ниво. Те 

са приложими  лекционно и като учебни материали при обучението на 

студенти и слушатели от Военна академия „Г.С. Раковски“. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд 

Рецензентът изразява  съгласие с формулираните от докторантката  

основни научни приноси. По-голяма част от тях са интересни и 

оригинални. Рецензентът дава превес на значимостта на научните 
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резултати в първите две направления: новост в науката и  обогатяване на 

съществуващи знания. Косвено приложимостта на научните резултати се 

отнася и до  практическата дейност по усъвършенстване на  методиката 

за оценка готовността на Република България да противодейства 

ефективно на тероризма и  формулиране на направления за подобряване 

на превенцията и противодействието на тероризма в Република 

България. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Публикациите свързани с дисертационния труд са 4, в достатъчно 

авторитетни и познати на изследователската общност научни издания. Те 

представят съществени части от изследването и отразяват получените 

научни резултати. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на 

докторанта 

В хода на изследването, както бе отбелязано, докторантката  е 

използвала 140 литературни и документални източника на български и 

английски език, с които демонстрира завидна литературна 

осведоменост.Източниците са цитирани коректно, използвани за 

утвърдените национални и международни  международни стандарти и 

правила на цитиране и съставяне на библиография на използваната 

литература.  

7. Оценка за автореферата 

Авторефератът  отразява основните положения и научните 

приноси на дисертационния труд.  Направен  е  съгласно изискванията. 

8. Критични бележки и препоръки 

Дисертационното изследване е предшествано  от предварителен 

период на самоподготовка и постигане на научен стил на изложение от 

страна на докторантката. Затова и в него не могат да бъдат открити често 

срещаните при дисертационни трудове недостатъци в стила на 

изложение, във формулиране на изводи, в доказване на твърдения и 

използване на изследователски методи.  

 Бих препоръчал на докторантката да представи в последващо 

отпечатване на труда по-систематизирано изложение и анализ на 
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нормативната база на ЕС за противодействие на тероризма, както и 

анализ на основните антитерористични структури на ЕС, техните сфери 

на дейност, разграниченията и взаимодействията между тях.  

 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които 

рецензентът счита, че следва да вземе отношение 

Не познавам докторантката , нямам лични впечатления  и нямам 

съвместни публикации с нея. 

10. Заключение. 

Представеният за защита докторски труд има характера на 

завършено научно изследване. С него докторантката  демонстрира 

качествата си на учен-изследовател, който е решил  на изискуемото от 

закона  научно равнище значима изследователска задача. Получените 

научни резултати имат несъмнено приносен  характер, което ми дава 

основание да считам, че дисертационния труд отговаря на Закона за 

развитие на академичния състав и Правилника за неговото приложение. 

 

11. Оценка на дисертационния труд 

Предвид на гореизложеното изразявам положителна оценка на 

дисертационния труд на кандидата Веселина Пламенова Стойчева, 

докторант във ВА „Г.С.Раковски“на тема: „ Политиката на Европейския 

съюз за борба с тероризма през ХХI век“и препоръчвам да й бъде 

присъдена образователната и научна степен „доктор“ 

 

14.06.2019 г.                                        Рецензент:                   

/проф. д-р Христо Георгиев/ 
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