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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от професор, д.ик.н. Димитър Трендафилов Йончев, преподавател в Новия 

български университет 

за дисертационния труд на Елислав Георгиев Иванов на тема 

 

„Предизвикателства пред военното разузнаване в съвременните 

конфликти и хибридни заплахи” 

 

представен за придобиване на образователната и научна степен”доктор” в 

област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(управление на сигурността и отбраната)” 
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1. Актуалност и значимост на разрабатвания научен проблем. 

           Предложената разработка е посветена на тема, която извън всякакво 

съмнение е изключително актуална. Нейните два фокуса на интерес –

конфликтите и хибридните заплахи са основните  проблеми на сигурността 

в съвременния свят. Погледнати през специфичните задачи на военно-

разузнавателния анализ те дават благоприятна възможност на 

изследователя да изучава и да конструира инструменти за нуждите на 

съвременното разузнаване в борбата му с тези действително актуални 

заплахи. 

           По така очерталата се комплексна тематика в съвременната явна 

литература не се откриват самостоятелни научни разработки.  

          Има достатъчно основания да се приеме, че темата на дисертацията 

отговаря на разработката, макар чу не винаги балансът в тази комплексна 

тематика е достатъчно добър. Независимо от  това самият комплексен 

подход в анализа на тези проблеми е нов за изследователското литература. 

Тук има предвид и самото разглеждане през призмата на военното 

разузнаване. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

          Дисертационното изследване е разработено въз основа на 

използването на комплект от методи, в резултат от което авторът е 

разполагал с адекватна на темата меотдология. Това му е позволило да 

постигне в основни линии поставените цел и задачи на дисертацията. 

 Едно от достойнствата на разработката е именно в сферата на 

метоологията, а в случая по-точно в използването на системния метод. 

Цялото изследване е строго  подчинено на системното мислене, тъй като 

авторът Елислав Иванов не разглежда проблемите нито за момент извън 

контекста на техния комплексен характер. Смея да твърдя, че съвсем не са 

малко изследователите, които декларират на думи, че ползват този метод, 

но по същество си остават само с декларациита. 
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 Обемът на дисертационния труд отговаря на изискванията за такъв 

тип изследване, като трябва да се отбележи, че спомагателните текстове 

коректно се отделени в приложения, което улеснява читателя при 

запознаването с научното изследване. 

 Структурирането и като цяло подреждането на текста в дисертацията 

е грамотно и е в съответствие с изискванията за научен текст. Строго 

погледнато авторът се е съобразил с всички изисквания относно 

структурирането на разработката и ясно е формулирал онова, което се 

очаква в този случай от него. Прави добро впечатление старателното 

описание на ограниченията, което показва дисциплинирано мислене и 

разбира се допринася за издържания вид на дисертационния труд. 

 

3. Характеристика на научните и на научно-приложните  приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала. 

           Научни резултати в предложения дисертационен труд има. В основата 

им е новият комплексен начин на комбиниране на знанията в изследваните 

области, който дава нови възможности  за по-нататъшни изследвания 

          Научно-приложните приноси се отнасят за използването на 

постигнатите резултат  за практическите нужди на военното разузнаване. 

Авторът напълно осъзнава практическата полза на подобно използване, 

като изхожда от солидния си професионален опит в области, близки до 

изследваните. 

 Приемам и в този вид предложените от дисертанта формулировки на 

научните и на научно-приложните приноси макар, че те биха могли да се 

оптимизират в някои отношения. 

 

4. Относно получените резултати и приносите в дисертационния 

труд. 

          Както беше подчертано съчетаването на два корпуса от възгледи, 

знания и факти, които като правило се разглеждат по отделно само по себе 

си, пречупено през спацифичните нужди на разузнавателната дейност носи 
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евристичен заряд. Следователно тук се срещаме не само с обогатяване на 

съществуващи знания, но и с представянето им в нова система на 

отношения и подчиняването им на нов тип практически задачи. 

 Този подход е подчертано авторски, тъй като отразява натрупан опит 

в подобен вид анализи и е мотивиран от желанието да се повиши 

качеството му в съвременните сложни условия. 

5. Оценка на публикациите и на авторството 

           Четирите публикации, две от които вече са пуликувани, а останалите 

са под печат са в специализирани издания и са изнасяни и като доклади на 

научни конференции. Те са по съществени страни от дисертационния труд 

и като цяло го представят на научната общност достатъчно задоволително.  

 Публикациите са на автора и съответстват напълно на темата на труда. 

 

6. Становище относно наличие или липса на плагиатство. 

           В това отношение отговорът е еднозначен. Не съм устаровил случаи 

на плагиотство, цитиранията са коректни и показват уважителното 

отношение на авторъ към колегите, чиито изворов материал е привлякъл за 

нуждите на дисертационното изследване. 

 

7. Литературна осведоменост и компетентност на автора. 

          В настоящото време съществува достатъчно литература, както по 

съвременните конфликти, така и по хибридните предизвикателства. Тази 

литература обаче има по-скоро публицистичен и практически насочен 

характер, което не е толкова отличително за стила на едно  научно 

изследване. Въпреки това, авторът се е запознал с  една представителна 

част от нея и той я е използвал за да създаде определена фактологическа 

база за своя сравнителен анализ и особено за създаване на възгледи в 

интерес на разузнаването. 

 Смятам, че благодарение на дълбоките си познания по проблема и 

като научен и като практически Елислав Иванов е надраснал 
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публицистичното равнище на използваните извори и е успял да извлече от 

тях нужното за собственото му научно изследване. Това доказва 

несъмнената му компетентност по проблема. 

 

8. Оценка на автореферата. 

          Авторефератът е структуриран строго според изискванията и съдържа 

в себе си всички изискуеми атрибути. Запознаването с автореферата дава 

добра представа за основния замисъл на автора , за това каква цел и какви 

задачи си е поставил.  Стегнато и прегледна са показави основните моменти 

в изследването, като и тук е ползван езикът на графиките и схемите, който е 

добре овладян от автора. 

 

9. Критични бележки. 

 Критичните ми бележки са в сферата на понятийната дисциплина и са 

свързани с някои слабости на научния стил на изложението. По понятни 

причини авторът е допуснал прекомерно комбиниране на понятия с 

термина „хибриден” (17 комбинации). Само по себе си това не би било 

проблем, ако във всеки от случаите се дефинираше смисловия обем на 

съответната комбинация, но това не е правено. По подобен начин има 

редица случаи на използване на понятията +опасност”, „предизвикателсто”, 

„риски” е „заплаха” без смислово разграничаване, което  снижава 

научността на стила и го доближава до публицистичния стил, който не е 

строг по отношение на смисъла. 

 Не намирам посочените слабости за съществени и те в никакъв случай 

не намаляват достойнството на представеното дисертационно изследване. 

 

10.  Лични впечатления 

Личните ми впечатления са ограничени, но са подчертано положителни. 

Отзивите на редица колеги по отношение на автора също са добри. 
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11.  Заключение 

 В заключение смятам, че представения дисертационен труд на 

Елислав Георгиев Иванов на тема „Предизвикателства пред военното 

разузнаване в съвременните конфликти и хибридни заплахи” отговаря на 

изискванията за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор”. 

 Оценявам положително дисертационния труд на Елислав Георгиев 

Иванов на тема „Предизвикателства пред военното разузнаване в 

съвременните конфликти и хибридни заплахи” представен за придобиване 

на образователната и научна степен”доктор” в област на висше 

образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и 

отбраната)”. 

 

 

 

Проф. Д. Йончев, д.ик.н. 

19. 03.2019 г. 

 

  

 

  


