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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Продължаващата повече от две десетилетия повишена динамика на 

промените в стратегическата среда за сигурност способства за бърза 

преконфигурация на същността, размера, протичането и противодействието на 

модифицирани и нови конвенционални и неконвенционални предизвикателства, 

рискове и заплахи за националната сигурност и отбраната. Особено значими и с 

дългосрочни последствия върху живота на съвременното общество са негативните 

ефекти от симултанна проява на компилирани сложни заплахи в няколко домейна 

на съвременната сигурност. Наличието на множество научни изследвания и 

експертни опити за концептуални обосновки не снижава актуалната потребност от 

изучаване на същността и многообразието на проявата и последствията от тези 

хибридни заплахи. Особено актуална е необходимостта от създаване на цялостна 

теоретично и научноприложно обоснована концептуална основа на мерките за 

институционално противодействие с пълен набор от конвенционални и 

неконвенционални, военни и невоенни способности, както и за разработване на 

действени стратегии за повишаване устойчивостта на институциите и обществото.  

Независимо от десетилетие на задълбочени съюзни изследвания и стратегии 

за противодействие, актуалността на настоящото научно изследване е обусловена 

от лимитирания брой национални изследвания, експертни и теоретични разработки 

в предметната област, като и в отговор на потребността от непрекъснато 

разширяване на концептуалната база за изграждане на необходимите оперативни 

способности на цялата система за сигурност за справяне с тези заплахи. Особено 

актуална за Югоизточна Европа е потребността от изследване и противопоставяне 

на мутациите на същността на характерните за региона предизвикателства, рискове 

и заплахи, получени като комбинация от традиционни конвенционални за 

сигурността и отбраната (нерешени гранични спорове и диспути, териториални 
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претенции, етническо и религиозно противопоставяне) и нови заплахи от усиления 

трафик на хора, миграция, замразени конфликти, нови етнически и демографски 

проблеми с целенасочени информационни операции и кампании. Възможностите за 

провеждане на балансирана национална политика и операции за цялостна защита 

на сигурността изискват задълбочено детайлно познаване и прилагане на мерки за 

повишаване на институционалната устойчивост, синхронизиране използването на 

способностите на всички институции и инструментите на държавната мощ за 

защита на националните интереси и реализация на стратегическите приоритети на 

държавата. 

Настоящата разработка може да се разглежда като научен и научно приложен 

отговор на необходимостта от разработване на високо-експертен инструментариум 

на специалните служби за оценка на сложни и комплексни предизвикателства, 

рискове и заплахи за националната сигурност. Нейното разработване и практическо 

прилагане са непосредствено ориентирани към създаване на научноприложни 

подходи за ранно разкриване и проследяване на развитието на заплахите с цел 

предлагане на адекватни решения за ограничаване на тяхното проявление и 

ефективно противодействие до момента на силно негативно влияние върху 

националната сигурност. Провеждането на задълбочено научно изследване и 

разработването на подобен подход от една страна са непосредствено практически 

адресирани към осигуряване на органите за разузнаване и управление с нови 

методики за анализ и оценка на влиянието на съвременните хибридни заплахи, а от 

друга – към доказано необходимото обогатяване на теоретично концептуалните 

основи и изучаването на противодействието на нови и непознати заплахи за 

националната сигурност. 

 



 

4 
 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Структурата на предложения за рецензия дисертационен труд съответства на 

изискванията за структуриране на подобни изследвания във Военна академия. В 

нея са включени състои от увод, три глави, заключение и приложения. 

В Уводът са представени организацията на изследването, обосновка на 

актуалността и значимостта, обектът, предметът, целта, научно изследователските 

задачи и методиката за тяхното решаване с особено внимание върху представянето 

на редица допускания и ограничения.  

Първата част акцентира върху теоретичните подходи към дефиниране на 

средата за сигурност и актуализацията на оценките на влиянието на промените в 

нея върху националната сигурност. За решаването на първата задача на 

изследването са прегледани множество информационни източници с цел 

подпомагане и постигане на задълбочено научно-обоснованото представяне на 

основни теоретични разработки в предметната област. Представени са подходи към 

оценката на различните нива на средата за сигурност, с цел обосноваване на ролята 

и мястото на съвременното разузнаване в нейното изучаване. Разгледано е 

негативното влияние от проявата на сложни заплахи-комбинации от политически, 

икономически, дипломатически и военен характер, които подпомагат въвеждането 

на понятия като „хибридна заплаха” и „хибридна среда за сигурност”. 

Чрез сравнителен анализ са изведени подходи към ранното разпознаване, 

разкриване и изучаване на хибридни заплахи, който способства за повишаване не 

само на нивото на разузнавателна оперативност, но в това число и за ранно 

разкриване и своевременно изграждане на подходяща защита на потенциално 
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уязвими разузнавателни и оперативни дейности, структури и мрежи. Изводите 

обобщават значимостта на възможностите за хибридизация не само като 

потенциална заплаха за националната сигурност, но и като актуален действен 

инструментариум за политически, икономически, социален, информационен и т.н. 

натиск, и като изключително ефективно средство за дълготрайна дестабилизация 

на отделни държави, региони и дори на съществуващата система на международни 

отношения и сигурност. Разкрита е потребност от разработване на набор от 

политически, дипломатически, военни, икономически, информационни и други 

мерки за редуциране на негативното влияние и противодействие на хибридни 

заплахи, която може да се използва за подпомагане на усилията за поддържане на 

необходимо ниво на национална сигурност, правов ред и законност.  

Във втората глава са представени променените място, роля и изисквания към 

органите за разузнаване в съвременните конфликти, с акцент върху 

необходимостта от повишаване на способностите за ранно разкриване и 

предупреждение за проявата на деструктивни хибридни заплахи. Анализирано е 

влиянието на проявата на заплахи върху разузнавателния процес и върху на 

възможностите на разузнаването за ранно разкриване, определяне, класифициране 

и подреждане по значимост на хибридни заплахи. Изследвана е ролята на 

нестабилни режими и замразени конфликти като подходяща среда не само за 

проява на множество комплексни заплахи за националната сигурност, но и за 

дългосрочно влияние върху отношенията между големите геополитически играчи в 

света, както и между НАТО, ЕС и Русия в Европа. Оценени са усилията на НАТО и 

ЕС за изграждане и поддържане на институционална устойчивост и способности за 

мониторинг и реагиране нови хибридни предизвикателства. Основен акцент е 

поставен върху необходимостта от поддържане на социална стабилност, 

междуетническа и религиозната толерантност и от бързо преодоляване на 
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структурни дисбаланси в икономиката. При оценките за влиянието върху дейността 

на разузнаването са изведени негативното влияние на замразените конфликти 

върху националната и регионалната сигурност, потребността от формиране на 

домейн за нови научни изследвания в предметната област на заплахите за 

националната сигурност и практическата насоченост на дейността на 

разузнавателните органи. Обобщена е ролята на дългосрочното прогнозиране на 

промените в средата за сигурност в разузнавателния процес.  

В третата глава е представена оценка на влиянието на проявленията на 

хибридните заплахи върху дейността на разузнаването за ранно разкриване, 

изучаване, анализиране и информиране за предпоставки за проява на хибридни 

заплахи. С помощта на математически модел са оценени и подредени по важност 

хибридните заплахи и предизвикателства, а чрез експертна оценка е създадена 

матрица за сравнение и анализ на връзките между съставните елементи. В резултат 

са идентифицирани и категоризирани хибридните заплахи, вероятността за тяхната 

проява в критичната инфраструктура. С помощта на многофакторен анализ е 

оценена възможността за приложимост методиките за оценка в разузнавателния 

процес с цел повишаване на възможностите за незабавно идентифициране и 

предоставяне на изпреварваща операциите за реагиране информация. Оценена е 

потребността от специализирана предварителна подготовка на разузнавателните 

органи за работа в нова и непозната среда. Същевременно, авторът използва 

научноприложен инструментариум и за обогатяване на арсенала от мерки за 

дългосрочно разузнавателно прогнозиране, за повишаване на ситуационната 

осведоменост и за ефективно противодействие. По време на изследването са 

разкрити факторите за влияние върху възникването и проявата на хибридни 

заплахи, което способства за изграждане на модел за анализ и оценка на 

поведението им и разработване на прогнози за бъдещото им развитие. Прилагането 
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на статистически инструменти в изследването способства за повишаването на 

степента на реалистичност на предложените възможности за разкриване, сравнение 

и позволява корелация на разкрити характеристики и зависимости на няколко 

хибридни заплахи, което допълнително подпомага достоверността на прогнозите и 

оценките за проява.  

Отделно, експертен опит на автора е използван умело за моделиране общи 

характеристики на промените и перспективите за промени в средата за сигурност, а 

количествените измерения на оценките са получени чрез прилагане на “Методика 

за комплексна оценка на различни обекти и състояния” и „Софтуерен продукт С 

92.13 М” на “Института за перспективни изследвания за отбраната” към ВА. За 

онагледяване и представяне на резултатите са използвани графики за важността и 

степента на проявление на хибридни заплахи. Обобщени са комплексния характер 

и широкия обхват на изследването, както и значимостта на получените резултати с 

акцент върху тяхната практическа приложимост в конкретните дейности и 

подготовката на разузнавателните органи. 

3. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Приносите на дисертационния труд могат да бъдат оценени и приети като 

постигнати самостоятелно от автора. Като научни приноси могат да бъдат 

обобщени разширяване на предметната област на изследване на дейността на 

разузнавателните служби с предложените класификация, уязвимости, критерии и 

подходи и структури за разпознаване и оценка на хибридни заплахи в обща 

методическа рамка за противодействие на разузнаването на проявата на нови и 

непознати заплахи за националната сигурност. С научноприложен характер са 

моделирането на подхода за оценка на хибридни заплахи с използване на 
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многофакторен анализ за експертна оценки и използването на модела за оценка на 

хибридната среда за сигурност при многостепенни измервания и анализ на 

хибридните заплахи. Подходящи за бъдещо приложно използване в научни 

изследвания и дейността на разузнавателните органи са “Методиката за 

комплексна оценка на различни обекти и състояния”, класификацията на 

хибридните заплахи и уязвимите елементи на инфраструктурата. Бъдещо 

практическо приложение може да има и генерираното знание, и научноприложния 

инструментариум на дисертационния труд при използването им за създаване на 

специализирано учебно-методическо ръководство за обучение в курсове за 

повишаване на квалификацията на експерти и специалисти.  

4. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Авторът е използвал множество разнообразни източници на информация. 

Разнообразието и коректното използваните в научното изследване на 

специализирани източници на информация на английски, български, руски и 

френски език в предметната област са гарантирали от една страна постигане на 

висока литературна информираност, а от друга са подпомогнали за формирането на 

знание, необходимо за решаване на научноизследователските задачи и постигане 

на оценените резултати в качество на надеждно свидетелство за утвърдена висока 

експертна компетентност на автора.  

5. Оценка за автореферата 

Авторефератът съответна на всички изисквания за представяне на 

проведеното научно изследване и постигнатите резултати. Задължителните 

елементите на дисертационния труд – неговите основни части са разработени 

балансирано, което на свой ред позволява възможността за използване на 
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автореферата за по-кратко представяне на проведеното научно изследване и 

получените резултати.  

6. Оценка на публикациите по темата на дисертационния труд 

Авторът притежава необходимия брой публикации по темата на 

дисертационния труд. 

 

7. Критични бележки и препоръки 

Нямам конкретни критични бележки към автора на дисертационния труд. 

Подходящ формат за разширяване и популяризиране на актуалните научна и 

приложна значимост на дисертационния труд е систематизирането на 

новосъздадената и използваната методология в методика за оценка на средата за 

сигурност и ранно разпознаване, проследяване и анализ на нови и непознати 

заплахи за националната сигурност.  

8. Лични впечатления 

Познавам лично докторанта. Предвид притежаваните високо ниво на 

специализирана експертиза и професионален опит, както и достъп до надеждна 

информация за нови изследвания и разработки, за развитие на стратегическата 

нормативна база в предметната област на научното изследване, убедено бих могъл 

да потвърдя несъмненото притежаване на необходимите качества и възможности за 

разработване и защита на научен труд за придобиване на образователно научна 

степен „доктор“.  

9. Заключение 
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Представеният за рецензия дисертационен труд „Предизвикателства пред 

военното разузнаване в съвременните конфликти и хибридни заплахи” притежава 

всички необходими качества за да бъде оценен като окончателно разработен и 

завършен в съответствие с научните и административните изисквания на Военна 

академия „Г. С. Раковски“. Предвид отразените в рецензията оценки за несъмнени 

актуалност и значимост на както на изследването, така и на получените резултати, 

потвърдените научни и научноприложни приноси, препоръчвам на научното жури 

да присъди образователно-научната степен „доктор“ на Елислав Георгиев Иванов 

по научната специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство" (Отбрана и национална сигурност), област на висшето 

образование 9. „Сигурност и отбрана", професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност". 

Професор д.н.:______________(Митко Стойков) 

20.03.2019 г. 

гр. София 


