
1 

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

от полковник доцент д-р Иван Костадинов Вълков,  

заместник декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“  

на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

пред Научно жури за защита на 

 

дисертационен труд на Илия Иванов Ганев 

на тема „Стратегии и методи за регулиране на етнополитически конфликти“  

за придобиване на научна и образователна степен „доктор“  

в област на висше образование 9 „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.1 „Национална сигурност“ по докторска програма „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (Управление на 

сигурността и отбраната)“ 

Научен ръководител: професор д.н. Валери Лазаров Лазаров, ген.-м-р (о.р.) 

 

1.Общо описание и анализ на дисертационния труд 

Докторантът Илия Иванов Ганев е представил за обсъждане  дисертационен 

труд разработен в обем от 150 стр., включващи основен текст с увод, три глави с 

изводи към всяка от тях, общи изводи и препоръки, заключение, и използвана 

литература. Представени са като използвани за целите на изследването общо 127 

литературни и информационни източници, от които 52 на български език, 28 на 

руски език и 37 на английски език, както и 10 уеб-сайтове. В разработката са 

ползвани/изготвени 3 фигури и таблици, 1 формула и няколко дефиниции. 

Авторефератът е в обем от 25 страници, като в него са описани и три публикации 

към дисертационния труд, от които едната е в съавторство. 
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В дисертационния труд на Илия Ганев са разгледани и анализирани основните 

предизвикателства, рискове и заплахи, и тяхната еволюция, в следствие на обективно 

съществуващите етнически разделения в съвременния свят, изострени от 

тенденциите към ресурсен дефицит с географски детерминизъм, задълбочаващ се 

глобализъм в съчетание с упадък на фрагментарните държави и краят на идеологиите. 

Извежда се задълбочаващата се зависимост на отделния индивид, фирма, държава 

или международна организация от реалностите и рисковете на съвременната 

многофакторна, специфична и динамична вътрешна етнополитическа среда, която е 

способна да генерира конфликти с различна интензивност.   

Актуалността на дисертационния труд произтича от следните основни 

факти: 

  Измененията в средата, настъпили в резултат на борбата на великите сили 

за преразпределяне или възвръщане зони на влияние; 

 Глобализацията на рисковете и заплахите, произтичащи от 

противопоставянето на религиозна и етническа основа и нарасналото 

обедняване на големи маси население; 

 Все по-разрастващото се влияние на джихадизма и засилените действия на 

различни религиозни движения и братства - фактори, които изведоха на 

преден план асиметричните заплахи и които предефинираха досегашните 

стратегии за действие. 

Значението на така дефинирания проблем се определя от 

геостратегическото място, което Република България заема на Балканите и 

нейната роля като страна на НАТО и ЕС за запазване сигурността в региона. 

Анализите на информационните източници, представени от автора, доказва 

неефективността на външното управление на етнополитическите кризи под натиска 

на тлеещото вътрешно етническо напрежение. Авторът извежда като научен проблем 

адаптиране на методологията за разрешаване на такъв тип конфликти. Подбран е 

изследователски инструментариум от традиционни методи и подходи за научно 

изследване на проблема, което е въведено в рамките на едно ограничение и 

целесъобразно са формулирани обект, предмет и работна хипотеза.  
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Поставената от разработчика Цел на дисертационния труд - да се 

разработи теоретично обоснована концептуална рамка за регулиране на 

етнополитически конфликти на Балканите е придружена от четири научно-

изследователски задачи. От така формулираните научноизследователски 

задачи по-пълно са изпълнени първите три, а четвъртата е по-ограничено 

разработена, като е сведена до систематизиране на методология за 

деконфликтизация на етнически различия, придружена от теоретично 

обособяване и адаптиране на методология за мениджмънт на риска при 

етнополитически конфликти, което е и един от основните резултати от 

дисертационния труд.  

Анализирайки множество изследователи и конфликтни събития авторът 

очертава са 14 броя тенденции в развитието ма международните отношения, като 

са подчертани техният присъщ дуализъм и поляризация, а именно: географски 

дуализъм - Север-Юг; Изток-Запад;  регионализация – глобализация; 

дезинтеграция – интеграция; денационализация – етнически неонацизъм; 

монофокусна поляризация; социална свръх либерализация; уязвимост от бедствия; 

ширеща се престъпност; „цивилизационен дрейф“; използване на натиск и силови 

подходи с различна интензивност; свръхнаселение – свръхпроизводство – 

доминиране;  политизиран фокус към континенталните ресурси; демографски 

дисбаланс – обезселяване – пренаселване; динамични и бурно развиващи се 

технологии и др. 

Авторът извежда спецификата на исторически и географски обусловеното 

етническото многообразие на Балканите. Дефинира се политиката за 

етнонационална сигурност (обосновано е въведен нов термин) очертават се 

рисковите условия (тенденции) като – интеграция – дезинтеграция – 

етнорелигиозно сливане и обособяване. 

ГЛАВА I. „Същност на етнополитическите конфликти“ разкрива 

особеностите на етническата идентичност и основни характеристики на етноса, 

междуратодните отношения и регионалните характеристики като рискови за 

възникването на конфликти и етнополитически кризи. Изследването е 
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фокусирано е върху етнорелигиозния компонент на конфликтите в съвремениия 

свят. В края на главата са поднесени основните изводи, до които авторът е 

достигнал в своята разработка до този етап. 

 

ГЛАВА 2. „Стратегии за регулиране на етнополитически конфликт“ 

акцентира върху особеностите на съвременната политическа конфликтология и 

прави кратък исторически преглед на традиционните подходи за 

макрополитичско регулиране на етническите конфликти и техните форми. 

Подробно е описана ролята на ООН в разрешаването на конфликти след Втората 

световна война и в годините на Студента война до 2000 год. Не са разглеждани 

конфликтите през 21 век, което определено е празнота в авторовия анализ и 

обяснява по-скромния обем на тази глава (31 стр.) в сравнение с другите две 

глави на дисертационния труд. Към глава втора са формулирани три извода. 

 

ГЛАВА III. „Разработване на алгоритъм за проследяване динамиката 

на етнополитическите конфликти и управление на същите“ представя 

дескриптивна класификация на набор от методи за отстраняване и/или 

деполитизация на етническите различия, от една страна, и методи за управление 

при запазени етнически различия, от друга. Методологията е представена с 

примери в исторически план. В третата част на тази глава се развива управление 

на риска при политиката на етнонационална сигурност, като част от политиката 

за национална сигурност. В края на главата са синтезирани основни изводи. 

Изследването демонстрира, че авторът на дисертационния труд задълбочено 

познава теорията, методологията и практиката за мениджмънт на кризи, породени 

или съпътствани от етнополитически конфликти. Показва способност да 

концептуализира теоретическите аспекти, като предлага съвременни средства за 

подобряване на практиката на управлението на етнополитическата сигурност 

(толерантност), имащи не само многонационално, но и национално значение. 



5 

 

Кандидатът познава основните национални и чужди литературни източници в 

областта на конфликтологията, етническото противопоставяне, международната, 

регионалната и националната сигурност и нейното управление. Разширява 

традиционните схващания за обхвата, същността и съдържанието на превенцията и 

управлението на кризи, основани на етнически признаци.  

Видно е, че докторантът  умее да аргументирано да подбере проблематиката и 

да постави в научноизследователски рамки своето изследване, ориентирано към 

политиката и практиката за усъвършенстване на мениджмънта на етническия аспект 

на националната сигурност. 

2. Научни постижения и приноси на кандидата 

Като цяло научният труд е посветен на актуален и слабо изследван в 

национален план теоретически, методически и практически въпрос, засягащ 

политиката и практиката за управление на етнически кризи и конфликти, особено 

с вътрешнонационални инструменти, имащи превантивен и ненасилствен 

характер. Представеният труд има относително балансиран теоретически, 

методически и емпиричен характер. Демонстрира широта на възгледите, 

стремеж към задълбоченост и добросъвестност на изследването. Авторът 

използва научен език и разбираем стил на изложение, дисертацията се възприема 

с лекота и достъпност, макар и на места стигащи до белетристичен изказ на 

поднасяне. 

ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Приносите, за които разработчикът Илия Ганев претендира като автор на 

дисертационния труд, са формулирани в автореферата, в дисретацията за жалост 

те не са посочени в явен вид, вероятно от съображения за скромност и 

самовзискателност. От посочените в автореферата аз като рецензент подкрепям 

следните четири: 

Приноси с научно-приложно значение: 

1. Обобщена е съвкупност от знания, отнасяща се за спецификата на 

етнополитическите конфликти. 
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2. Систематизирана е методологията за отстраняване или деполитизиране 

на етнически различия.  

3. Предефинирана, аргументирана и структурирана е изследваната 

система от механизми за макрополитическо регулиране на етнически 

конфликти. 

 

Приноси с приложно значение: 

1. Предложен е алгоритъм за управление на риска при етнически различия.  

2. Извлечени са поуки от практиката в световен и регионален мащаб в 

проблемната област на регулиране на етнополитически конфликти.  

Тези приноси отразяват реални постижения на предложения научен труд, 

посветен на придобиването на образователната и научна степен доктор.  

За подбора на темата и нейната актуалност амбицията на автора за 

разработване и защита на дисертационен труд показва способност за поемане на 

разумно предизвикателство и определено заслужава поздравления. 

 

3. Оценка на научните публикации по темата на докторантурата 

По предмета на изследване в дисертационния труд са посочени 3 

публикации, които са представени в списък във финалната част на автореферата. 

По същество те са доклади на научни конференции, като единият от тях е  

разработен на английски език в съавторство с научния ръководител, а другите 

два са самостоятелни разработки на български език. Научните доклади са 

публикувани в издания на научни конференции на образователни и научни 

организации в страната и чужбина. Не ми е известно да са цитирани, освен в 

самия автореферат. Докторантът следва да представи свитък с копия от 

посочените научни публикации (в отделна папка). 

Авторефератът към дисертационния труд отразява адекватно, но и доста 

пестеливо резултатите на изследването. Като цяло той, макар и кратък по обем, 

отговаря на изискванията и представлява неотделима част от разработката и 

защитата на докторантурата. 
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4. Критични бележки по дисертационния труд 

Към труда могат да се направят следните обобщени бележки и препоръки: 

 Целта на дисертационния труд е доста амбициозно формулирана и така 

предполага едно по-обширно изследване, надхвърлящо представения обем на 

дисертационния труд и излизащо извън рамките на наложеното по-късно 

ограничение за Балканския регион, което, от своя страна, налага конкретика при 

формулирането на основните научноизследователски задачи. В този смисъл 

авторът би могъл да предложи и направления за по-нататъшни изследвания в 

предметната област на дисертационния труд. 

 Въпреки, че е посочен като основен в методологическия 

инструментариум на дисертацията, не е използван пълния цикъл на емпиричния 

подход: наблюдения, индукция, дедукция, тестване и оценка, като последните 

три са частично използвани. Липсват тестването на хипотезата с нов емпиричен 

материал и оценяване резултатите от проверката. 

 Като цяло в разработката авторът би могъл да постигне по-добър баланс 

между аналитичната и синтетичната част на изследването, както и в обема и 

структурното разпределение на изложението. В така представения 

дисертационен труд съотношението на обема на главите I:II:III е приблизително 

както 2:1:3, като Глава Трета е най-обширната. Целесъобразно би било част от 

изложените в нея системни и структурни елементи на методологическия 

инструментариум на мениджмънта на етнополитически конфликти да бъдат 

разгледани в Глава II, a след това само да се посочат адаптирани в модел за 

приложение и то ограничен, според автора, на Балканите.  

 Цитиранията са в явен текст, а не с препратки към конкретен литературен 

източник, посочен в скоби като поредност в списъка с използвана литература, 

каквато е добрата практика. По този начин се отнема възможността да се 

проследи към конкретен източник и цитат кои становища на други изследователи 

авторът приема и ползва наготово, от една страна, и кои становища оспорва или 

пък опровергава.  
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 Прави, от една страна, добро впечатление, че за разлика от много други 

разработки на самостоятелни изследователи с обичайната присъща слабост за 

недостатъчно изводи, в настоящата дисертация преобладава изключително 

синтетична част. От този дисбаланс обаче страда доказателствената страна на 

авторовите научни търсения. Това също така ощетява автора в изтъкването на 

неговия личен принос и резултатите от собствените му изследвания.  

 Препоръчително е към предложените систематизирана методология за 

управление на етнополитическите конфликти и теоретични основи на 

управление на риска да се разработят и препоръки за тяхната верификация в 

конкретни модели на възможни съвременни условия (контекстни и ситуационни 

сценарии), тъй като голяма част от методите за урегулиране са насилствени, 

поради което, по същество неприложими в условията на установения световен 

ред за мир, законност и сигурност, с възприятие за насилието като крайна мярка 

и изключително за самозащита (отбрана). В този смисъл заглавието на Глава 

Трета би могло да обхваща термините „методология“ и „риск“, но изключва 

„алгоритъм за проследяване на динамиката“. 

 В автореферата, в раздела с описанието на структурата на 

дисертационния труд, са допуснати някои неточности (посочват се списъци, 

които не са налични – на фигури, съкращения, означения и дименсионни връзки, 

вж. стр. 10, т. 2 от автореферата), констатират се някои повторения и ненужни 

разреждания. Самият автореферат би могъл да се доразвие с по-обширно 

представяне на резултатите от изследването и да се допълни с конкретни 

препратки за справка към дисертационния труд с посочване на приносната част 

на докторанта. 

 В книжното тяло на дисертационния труд, вероятно по някакви 

технически причини, не са  отпечатани номерата на всички страници, което 

силно затруднява задълбочения прочит на разработката и снижава впечатлението 

за добро оформление, създадено от представителната подвързия. Предлагам на 

автора да отстрани тези слабости, което не представлява особена трудност. 
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Въпроси към докторанта:  

1. Имайки предвид вече завършения, представен и рецензиран 

дисертационен труд, какъв набор от ограничения би формулирал докторанта, 

така че да спомогнат ефективно за постигане на изтъкнатите резултати ? 

2. Би ли могъл докторантът да посочи, за справка, къде в дисертационния 

труд се доказват приносите и по-конкретно „модел за проследяване на 

динамиката“ и „алгоритъм за управление на риска“ при етнически различия ? 

Направените забележки, препоръки и отправените към докторанта въпроси 

не променят положителната оценка за съдържателния характер и наличието на 

определени съществени приноси на дисертационния труд. Те имат смисъл на 

предложения за подобряване на неговите качества.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представеният за защита пред Научното жури, докторски труд има характер 

на завършено научно изследване, макар и в ограничен синтезиран обем. С него 

авторът демонстрира нараснала способност да решава сложни теоретически и 

методически въпроси в областта на националната сигурност и отбраната.  

Получените резултати от дисертационния труд ми дават основание да 

приема, че същият отговаря на изискванията на Закона и Правилника за развитие 

на академичния състав в Република България, както и на Правилника за 

развитието на академичния състав на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Предлагам на членовете на уважаемото Научно жури, с отчитане на 

направените бележки и препоръки, да приемат дисертационния труд на тема 

„Стратегии и методи за регулиране на етнополитически конфликти“, 

автореферата и публикациите към тях с посочените научни и приложни 

резултати и приноси и да присвоят на Илия Иванов Ганев образователната и 
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научна степен „доктор“ в област на висше образование 9 „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.1 „Национална сигурност“ по докторска програма 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(Управление на сигурността и отбраната)“. 

 

София,     Рецензент: полк. доцент д-р 

29 май  2018 г.            Иван ВЪЛКОВ 


