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РЕЦЕНЗИЯ 

от 

подп.доц. д-р Петър Господинов Маринов 
 

доцент в катедра „Сухопътни войски“ в факултет „Командно-
щабен“ на Военна академия „Г.С.Раковски“ 

Област на висшето образование:   9. „Сигурност и отбрана” 
Професионално направление:        - 9.2. „Военно дело”  
              Научна специалност: 
- 05.12.01.  „Организация и управление на Въоръжените сили”; 

на дисертационния труд на  
инж. СТЕФАН ИВАНОВ, полк., о.р. 

 докторант към катедра „Сухопътни войски“ на  
Военна академия „Г. С. Раковски“ 

 

на тема:  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА 
НА ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА 

ПОСРЕДСТВОМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕСМЪРТОНОСНИ 
ОРЪЖИЯ 

 

за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 
Дисертационният труд представен от инж. СТЕФАН ИВАНОВ на тема 

„ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ 
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА ПОСРЕДСТВОМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
НЕСМЪРТОНОСНИ ОРЪЖИЯ“ е сериозна стъпка в една специфична област и 
неин конкретен аспект, търсене на подходи и направления за повишаване на 
способностите на войскови формирования при участие в операции за подкрепа 
на международния мир и сигурност. Технологичният напредък, постигнат в 
областта на глобалните комуникации, дава възможност на медиите в кризисните 
райони  да предават на живо информация от всяка точка в зоната на операцията. 
Така те насочват вниманието на целия свят към провеждането на тези операции. 
Това дава възможност за използване на информацията от противостоящи сили за 
манипулация на общественото мнение и провеждане на пропагандни кампании с 
цел компенсиране липсата на достатъчно военни способности. Тези 
обстоятелства значително затрудняват силите за ОПМ в осигуряването на 
сигурна среда, и могат  да доведат до осуетяване постигането на целите от страна 
на ООН.  Тези особености пораждат обективната необходимост от ефективен 
контрол на прилаганата сила, ясна  заявка и защита на основните принципи и 
мотивация на  действията тъй като обратното би означавало повишен риск от 
загуба на обществена подкрепа, трудности в постигането на военните цели, а в 
крайна сметка и повишен риск за ефективността и изхода на операцията. 
Решителна стъпка в посока решаването на този проблем могат да бъдат научните 
изследвания и практически интерпретации, относно използването на 
несмъртоносни средства за въздействие, като допълнителен инструмент за 
повишаване на  способностите на войсковите формирования  в операции извън 
чл.5 на Вашингтонския договор. 
 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 
Структурата на дисертационния труд има класически „формат“ – увод, 

три глави, заключение, библиографска справка и приложения. Общият обем е  
262 страници, от които 195 – основен текст и 67 страници приложения. В 
разработката с логическа последователност се изследват същностни методически 
и процедурни аспекти на проблема.  

 Много добро е познаването на предметната област, която е в рамките на 
научната специалност с шифър 05.12.01 „Организация и управление на 
въоръжените сили“. Предмет на изследването са възможностите за прилагане на 
концепцията за намаляване на вероятността за причиняване на смърт, 
посредством използване на несмъртоносни оръжия  в операции за подкрепа на 



3/7 
 

международния мир и сигурност.  
В ПЪРВА ГЛАВА  „ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА  

ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА“ се анализират условията и 
факторите, които могат да повлияят върху успеха на операция извън чл.5 . За 
целта е анализирана типологията на подвидовете операции и особено тяхната 
логическа и функционална взаимовръзка. Анализирани за възможностите за 
провеждане на такъв вид операции, обусловени от международната и 
националната правни рамки.  

В главата е направен опит да бъде извършен сравнителен анализ на 
зависимостта от степента на употреба на сила и успеха на операцията  при бойни 
операции и ОПМ, като резултатите са илюстрирани схематично на фиг.2(стр.62). 
Въпреки това графиката поражда и някои въпроси, които биха могли до известна 
степен да компрометират иначе добре аргументираният и обоснован чрез 
използване на математически апарат анализ. Успехът на бойните операции е 
илюстриран с нарастваща линейна графика, което едва ли би било възможно в 
реална обстановка, която по хоризонтала , в сектора за неправилно използване на 
сила продължава да нараства. Това неизбежно поражда въпроса – Успехът на 
бойната операция зависи ли правопорционално от неправилното използване на 
сила и това не е ли в противоречие с иначе добре анализираната нормативна 
уредба? 

Като цяло изводите от главата отразяват резултатите от анализа. 
Във ВТОРА ГЛАВА. „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОПЕРАЦИИТЕ ПОСРЕДСТВОМ НАМАЛЯВАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА 
ПРИЧИНЯВАНЕ НА СМЪРТ” е аргументирана необходимостта от нова 
концепция за намаляване на вероятността за причиняване на смърт. 
Анализирано е и съдържанието на понятието „Несмъртоносни оръжия“ като 
е направен и опит за извеждане на основните им характеристики. За 
съжаление тук анализа  е ограничен само в сферата на т.н. „оръжия“, чието 
използване не причинява смърт. Не са изчерпателно разгледани останалите 
Несмъртоносни средства за въздействие. Това от своя страна поражда и 
противоречия и дори некоректното твърдение в т.3.2. „Изследването на 
въпроса показва, че има разнообразни определения за НсО, но липсва 
българско такова.“ (лит. източници 3 и 16) 

В главата основен акцент  е анализа на очакваната промяна в резултатите, 
касаещи успеха на операциите след използването на несмъртоносните средства и 
на тази база е направен опит за  извеждане на  Концепция за намаляване на 
вероятността за причиняване на смърт.  
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В изводите е обоснована необходимостта от задълбочено изследване на 
влиянието на използваните несмъртоносни средства върху повишаването на 
ефективността на операциите за подкрепа на международния мир и сигурност.  

ТРЕТА ГЛАВА „СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
ТАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЪРТОНОСНИ И 
НЕСМЪРТОНОСНИ СРЕДСТВА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ОПМ“ е озаглавена 
анализ, но тя по-скоро има изследователски характер. На базата на разработена 
Методика за оценка на ефективността на ОПМ и приложен математически 
апарат и извършен реален експеримент с помощта на стимулационна система 
JCATS, е направен опит за аргументация и доказване на тезата на 
дисертационния труд. На фиг.5 е илюстрирана Методика за оценка на 
операцията. Така изобразена методиката има по-скоро качествата на алгоритъм, 
и ако бъде доразвит би могъл да стане основа за извеждане на практико-
приложен принос. Извършеният експеримент  е с високо качество, коректно 
зададени параметри и широко използване на възможностите, които дава 
стимулационната система. Всичко това дава основание за представителност на 
получените резултати и би могло да се сметне за верификация на направените в 
предходните глави изводи 

Към главата са направени и съответните изводи, но те касаят предимно 
резултатите от направения експеримент и не отразяват напълно иначе 
качествените и задълбочени изследвания в този раздел на дисертационния труд.  

Общите резултати от анализите и изследванията  в дисертационния труд са 
оформени в изводи и препоръки.  

3. Характеристика на научните и научно приложните приноси в 
дисертационния труд. Достоверност на материала 

За постигане на целта на дисертационния труд и поставените частни 
научноизследователски задачи, дисертанта е възприел подходяща структура на 
дисертационния труд – увод, три глави, общи изводи и заключение.
 Използваният основно комплексно-системен метод на анализ и проблемен 
подход към изследваната материя,  както и редица други общонаучни методи на 
научното познание: литературен обзор; исторически анализ; системен подход; 
анализ и синтез; сравнение и моделиране; метод на експертната оценка чрез 
провеждане на емпирично изследване сред широк кръг специалисти и експерти в 
областта на отбраната и националната сигурност, позволяват в стройна и 
логическа последователност да се разработят поставените задачи и в 
дисертационния труд да бъдат постигнати конкретни научни и приложни 
резултати.  

Инженер Иванов е постигнал добро съответствие между заложените 
изследователски цели и задачи и инструментариума, използван за тяхното 
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разрешаване. 
Избраната методика на изследване при разработването на 

дисертационния труд е реализирана в системно-структурен и системно-
функционален аспект, при което заложената изследователска теза в 
дисертационния труд с използването на методите на теоретичните и 
емпиричните изследвания е получила обоснован отговор чрез поставената цел и 
задачи.  

Основната цел на дисертационния труд се изпълнява чрез правилно 
поставени научноизследователските задачи. Те са правилно и коректно 
декомпозирани и позволяват получаването на посочените научни резултати.  

Предложеният дисертационен труд на тема „Възможности за повишаване 
ефективността на операциите за поддържане на мира посредством използване на 
несмъртоносни оръжия”, напълно съответства като научна разработка по обем и 
качество на законовите изисквания в чл.6.(3). на ЗРАСРБ, чл.25 и чл.27.(1) и (2) 
на ППЗРАСРБ , и несъмнено показва, че кандидатът притежава задълбочени 
теоретични знания по посочената научна  специалност и способности за 
самостоятелни научни изследвания. 

 
4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Приложената справка за постигнатите резултати в дисертацията е 
конкретна. Тя маркира добросъвестно основните теоретични и практико-
приложни приносни постановки на автора. Приемам основните резултати както 
следва: 

НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
1). анализирани и систематизирани са факторите, обуславящи 

необходимостта от използване на несмъртоносни средства при провеждане 
на ОПМ;  

2). Допълнена и доразвита е теорията за подготовката и провеждане 
на ОПМ, чрез разработване на модел за оценка на ефективността и 
концепция за намаляване на вероятността от причиняване на смърт.  

 
НАУЧНОПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ 
1). Извършена е оценка и са формулирани критерии и показатели за 

оценяване на операция за поддържане на международния мир и сигурност. 
2). Създадена е методологична основа чрез предложения  

математически апарат за оценка и сравняване на ефективността при 
изпълнение на задачи в ОПМ с използване на смъртоносно и/или 
несмъртоносно оръжие. 

3). Разработена е концепция за намаляване на вероятността за 
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причиняване на смърт и е изследвано нейното влияние върху 
ефективността на ОПМ;  

Не установих плагиатстване и приемам, че дисертационния труд, както и 
научно-приложните приноси в него са лично дело на докторанта. 

 
5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 
Към дисертацията са приложени три публикации(статия във „Военен 

журнал” и доклади на конференции във ВА „Г.С.Раковски” и НВУ „В.Левски”), 
които представляват оригинални разработки или са нова интерпретация на вече 
известни с отчитане влиянието на променящите се условия и фактори на 
съвременната среда за сигурност. 

Публикациите са по темата на дисертационния труд са в направлението 
на научните изследвания на автора и не само верифицират резултатите, но и 
доказват достигнатите от автора способности за научен анализ и изследвания в 
интерес на решаването на формулиран научен проблем. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 
Към дисертацията е приложен списък от използвани литературни, като 

впечатление прави големият брой - 188 източника, от които 30 на български 
език, 154 – на английски, 1 – на руски, 2 – на френски, 1 – на нидерландски, като 
46 от източниците са интернет сайтове. Литературните източници са надлежно 
цитирани, но прекомерно високият им брой би могъл да породи съмнение до 
каква степен докторантът е успял да се запознае с тях и и до каква степен те са 
отразени в дисертационния труд.   

Не съм установил некоректно ползване на източници или постигнати 
резултати  от други. 

 
7. Оценка за автореферата. 
Авторефератът е изготвен съгласно изискванията. В него са представени 

същностните моменти на дисертационния труд. Той е разработен на добро ниво 
и отразява цялостното съдържание на дисертационния труд, неговите качества и 
приложна стойност. Изпълнени  са всички изисквания. В автореферата са 
допуснати някои разминавания с основния текст на дисертацията, които имат 
характера на техническа грешка, но в бъдеще авторът следва да се стреми към по 
висока прецизност.  

 
8. Критични бележки. 
Допуснати са и някои слабости и грешки, които не могат да не бъдат 

посочени и докторантът трябва да отчете.  



7/7 
 

1) Необходимо е прецизиране на използваната терминология по 
отношение на „военни“  операции, тъй като читателя може да остане с 
впечатлени, че ОПМ са „невоенни“ операции. 

2) Изхождайки от общата теория , свързана с ефективността и 
ефикасността на системите, така предложеното определение за 
ефективност на ОПМ (стр.59) е по-скоро насочено към гъвкавостта и 
адаптивността на ОПМ. 

3) Много често в разработката се говори за „Мироопазваща операция“ или 
ОПМ, което автоматично изключва от анализа останалите подвидове 
операции на Операция за подкрепа на международния мир и 
сигурност. В този смисъл е необходимо прецизиране на използваната 
терминология в цялата разработка. 

4) В редакционно и стилово отношение също са допуснати слабости. 
 

Разработката има своята стойност и демонстрира способностите на 
дисертанта за анализ и научни изследвания. Допуснатите слабости не намаляват 
стойността й но влошават вида, а в някои отношения биха могли да доведат до 
разколебаване по отношение на коректността на изследванията и постигнатите 
резултати.  

9. Заключение. 
Разработеният  от инж. СТЕФАН ИВАНОВ дисертационен труд отговаря 

на изискванията и демонстрира способностите на автора за научно изследване и 
постигане на заявените цели и резултати. 

 
9. Оценка на дисертационния труд. 
Имайки предвид постигнатите научни и научноприложни резултати в 

дисертационния труд на тема: „Възможности за повишаване ефективността на 
операциите за поддържане на мира посредством използване на несмъртоносни 
оръжия”, с неоспоримите му приноси и достойнства, декларирам своята 
положителна оценка и предлагам на уважаемото  научно жури  да вземе 
решение, инж. Стефан Иванов Иванов, полк., о.з.  да придобие образователната и 
научна степен “Доктор” в област на висше образование - 9. „Сигурност и 
отбрана”, професионално направление - 9.2. „Военно дело”, научна специалност 
- „Организация и управление на въоръжените сили“. 

 
 
22.05.2018 г.                  Член на журито: 

           гр. София                         подп.доц.д-р.инж                          Петър Маринов 
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