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Р Е Ц Е Н З И Я 
 

от полк. професор д.н. Димитър Илиев Недялков 

от катедра ВВС и ПВО към Военна академия „Г.С. Раковски“ 

 

на дисертационния труд на ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА 

НАПЛАТАНОВА – РУСЕВА, на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА 

МЕДИЙНИТЕ ЕФЕКТИ И МЕДИЙНИТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ВРЕМЕ 

НА ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ“, представен за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор”, област на висшето образование 

9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност“, докторска програма „Военно-политически проблеми на 

сигурността“. 

Научен ръководител: Полк доц. д-р Стоян Георгиев Стойчев 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

 

Актуалността на темата се определя от необходимостта за 
въвеждане на нови подходи и методи на опериране в системата за 
национална сигурност в рамките на психотронната и информационна 
дименсия на оперативното пространство. 

Нивото на изследване на проблема за ефективността на медийните 

ефекти и медийните операции в съвременните условия и наличният 

инструментариум за тях, не отговарят в пълен обем на изискванията и 

динамиката на развитие на глобалната средата за сигурност и глобалната 

медийна среда, както и на промените в схващанията за използване на 

медиите и тяхното влияние в провежданите операции и кампании. 
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Широкият международен отзвук на тези операции и кампании предполага 

различия и специфики при планиране и провеждане на различните 

информационни (медийни) дейности, обединени от общ замисъл. 

Това налага допълнително изследване на различните медийни 

ефекти и на медийните операции като цяло с цел, както повишаване на 

тяхната ефективност, така и постигане на съвместни ефекти и синергия в 

действията на различните инструменти на националната, съюзната и 

коалиционната мощ – в политически, икономически, военен, граждански 

аспект. Необходимо е и систематизиране на методите за усъвършенстване 

управлението на различните медийни ефекти и прилагането им в операции 

в условията на съвременната глобална информационна среда. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

 

Авторът познава посочения актуален проблем, който е изследван в 

дисертационния труд. В предложеното научно изследване са използвани 

концептуалните положения, изводи и препоръки, представени и 

обосновани във фундаменталните и практико-приложни научни 

изследвания на българските и чуждестранни източници в областта на 

повишаване на сигурността чрез медийно управление. 

Резултатите от проведеното изследване могат да намерят 

приложение при планирането и поетапното водене на обучението, 

подготовката и оперативните действия за осигуряване на необходимата 

степен на ефикасност на системата за сигурност и нейното 

усъвършенстване в медийната област. 

Дисертацията е разработена в общ обем от 216 страници, от които 

текстуална  част от 207 страници с увод, три глави и заключение; списък 

на използваните съкращения; списък на използваната литература от 7 
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страници с 170 източника, от които 27 на кирилица и 42 на латиница, както 

и 9 страници приложения. 

За обобщаване на информацията за основните резултати са 

използвани 15 фигури, 41 графики и 2 таблици.  

В увода на дисертацията е представена общата концепция на 

изследването, като се посочват: актуалността на темата, обекта, предмета, 

целта, основните задачи на изследването, обхват и ограничения на 

дисертационния труд, методите на изследването и поставените 

ограничения. 

Първа глава на дисертационния труд са анализирани 

характеристиките на медийното влияние и е изяснено смисловото 

съдържание на медийните операции. 

Глава втора изследва медийни ефекти във военните конфликти. 

Изследвани са предизвикателствата при създаването на медийни ефекти. 

В трета глава се определят насоките за усъвършенстване на 

управлението на медийните ефекти за постигане на целите на медийните 

операции.  

Главите са следвани от общи изводи, заключение, използвана 

литература и приложения. 

 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси 

в дисертационния труд. Достоверност на материала. 

 

В дисертационния труд на ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА 

НАПЛАТАНОВА – РУСЕВА са постигнати определени научни, научно-

приложни и приложни приноси. 

 

Научни приноси: 
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1. Доразвита е теорията на изследване и анализ на процесите на 

възникване, развитие и съвременно състояние на медийната среда в 

рамките на медийното оперативно планиран и медийните оперативни 

действия. 

2. Предложена е характеристика на медийните ефекти при 

планиране и провеждане на медийните операции, като на тази база е 

разработен теоретичен модел за тяхната класификация по различни 

критерии в различните военни конфликти. 

3.  Разкрити са основните необходими направления за развитие 

на медийните ефекти в рамките на медийните операции в 

съвременните въоръжени конфликти като: управление на риска при 

самостоятелно отразяващите журналисти; технологична сигурност на 

журналистите при медийни оперативни действия; психологическа и 

психотронна сигурност; фрмулирането на принципи и правила за 

оперативни медийни действия на редакции и отделни 

журналистически екипи при отразяване на въоръжения конфликт; 

правни норми пред национално или съюзническо командване във 

финкцията му на внедряващото звено в рамките на медийните 

операции. 

 

Научноприложни приноси:  

 

1. На базата на анализ на съвременните подходи за оценка на 

ефективността на медийните ефекти в рамките на медийните 

операции във военните конфликти, е допълнен и систематизиран 

понятийният апарат, свързан с процесите на водене на медийни 

операции и осигуряване на медийна среда в хода на военни 

конфликти. 
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2. Анализирани са професионалните изискавания към 

журналистите и ефектите от техните взаимоотношения с 

военнослужещите, когато са самостоятелно в зоната на операциите 

или са внедрени в подразделения на собствена, в съюзническа или 

опонентха армия. 

3. Формулирани са насоки за усъвършенстване на 

процедурите по управление на медийните ефекти и медийните 

операции в новата информационна среда по време на военен 

конфликт. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

 

На базата на посочените приноси оценявам положително 

направените изследвания, анализи и последвалите заключения. Чрез 

разглеждане на различни важни и актуални казуси от поуките от 

практиката, докторантът ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА НАПЛАТАНОВА – 

РУСЕВА прави конкретни изводи и предложения, които могат да бъдат 

окачествени като научни, научно-приложни и практико-приложни 

приноси. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

 

По тематиката на дисертационния труд докторантът е представил 5 

авторски публикации. Те са достатъчни за популяризиране на 

изследването. Същите имат характер на научни доклади и са изнесени на 

научни конференции на  Военна академия „Г.С. Раковски”. Бих 

препоръчал да публикува свои научни доклади и научни съобщения и в 
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периодични издания, включително чуждестранни. Нямам съвместни 

публикации с авторката на дисертацията. 

 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

 

В процеса на разработване на дисертационния труд авторката е 

обработила и използвала 170 източника, от които 27 на кирилица и 42 на 

латиница. Посочените литературни източници, цитираните автори и 

регламентиращи документи са гаранция за задълбочени теоретични 

познания на докторанта по разглежданата тематика. 

Не ми е известно резултатите от изследването в дисертационния 

труд да са цитираните от други автори. 

 

7. Оценка за автореферата 

 

Автореферата е разработен съгласно изискванията и съдържа 

основните проблеми и пътищата за тяхното решение посочени в 

дисертационния труд. Той дава пълна представа за научната стойност 

и практическата приложимост на постигнатите приноси от 

дисертанта. 

 

8. Критични бележки.  

  

Наред с положителното в дисертационния труд ГАБРИЕЛА 

ДИМИТРОВА НАПЛАТАНОВА – РУСЕВА са допуснати и известни 

слабости: 
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- Докторантът е допуснал в част от текстовете редакционни 

слабости и повторения, които е могла да избегне при формулирането 

на крайни резултати от изследването; 

- Част от изводите от отделните глави и общите изводи е 

необходимо по-категорично да доказват решаването на научно-

изследователските задачи за  постигането на целта и да отчитат 

реалните приноси на докторанта, които той и без това е постигнал. 

Посочените недостатъци не се отразяват съществено върху 

значимостта на приносите в дисертационния труд. Дисертацията е 

задълбочен и добре оформен научен труд от изследването на актуален 

проблем и е с постигнати значими научни и приложни резултати, 

доказващи способността на докторанта самостоятелно да разработва 

важни въпроси за теорията и практиката в системата за медийна и 

информационна сигурност. 

 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

счита, че следва да вземе отношение. 

 

Имам отлични лични впечатления от докторантът ГАБРИЕЛА 

ДИМИТРОВА НАПЛАТАНОВА – РУСЕВА. Предложения дисертационен 

труд предполага личност с висока обща и професионална подготовка. 

Докторантът явно проявява подчертан интерес за 

научноизследователска дейност. Работи за повишаване на квалификацията 

си. Откроен е стремежът за непрекъснато изучаване на новостите в 

областта на сигурността на медийното и информационно пространство. 

 

10.  Заключение. 

  



8 
 

  

В заключение мога да изразя мнение, че представения за 

рецензиране дисертационен труд от ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА 

НАПЛАТАНОВА – РУСЕВА, на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЙНИТЕ 

ЕФЕКТИ И МЕДИЙНИТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА ВЪОРЪЖЕН 

КОНФЛИКТ“ и автореферата към него, въпреки отправените критични 

бележки, отговарят на изискванията на регламентиращите документи.  

Посочените приноси показват задълбочено изследване и постигнати 

достатъчни резултати, за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор“.  

 

11. Оценка на дисертационния труд. 

 

На основата на изложеното до тук, давам положителна оценка на 

дисертационния труд на тема: „УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЙНИТЕ 

ЕФЕКТИ И МЕДИЙНИТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА ВЪОРЪЖЕН 

КОНФЛИКТ“, с автор ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА НАПЛАТАНОВА – 

РУСЕВА. 

Предлагам на научното жури да вземе решение на ГАБРИЕЛА 

ДИМИТРОВА НАПЛАТАНОВА – РУСЕВА да й бъде присъдена 

образователна и научна степен „Доктор“ в област на висшето 

образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 

9.1. „Национална сигурност“, докторска програма „Военно-

политически проблеми на сигурността“. 

 

18. 06. 2019 г.                                          

гр. София     

Р Е Ц Е Н З Е Н Т: 

ПОЛК. ПРОФ. Д.Н.     ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ 


