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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
Съществуващите днес системи за сигурност като елемент от една 

бъдеща глобална универсална система се създават, развиват и 
функционират под непрекъснат натиск в изключително агресивна среда от 
вековно култивирани йерархични навици, държавни и институционални 
интереси.   

Представеният дисертационен труд e посветен на изключително 
актуална тема, която същевременно е и значим научен проблем, свързан с 
разкриване на основните тенденции, проблемите и движещите фактори за 
да се гарантира, че мироопазващите операции на ООН могат да бъдат 
ефективни и да отговорят по подходящ начин на предизвикателствата в 
бъдещата дейност на световната организация. 

По тази причина създаването на по-ефективни от съществуващите и 
нови структурни форми в системите за сигурност  на обществото и тяхното 
въоръжаване с концептуално нови управленски практики за тяхната 
дейност в съвременната динамично променяща  се с невероятни темпове 
среда за международна сигурност, биха помогнали за намирането на 
подходящите научно аргументирани  отговори на бъдещите 
предизвикателства, рискове и заплахи в заобикалящия ни свят. Едно от 
възможните решения в това отношение е допълването на способностите на 
военните контингенти със средства за постепенна ескалация на дадената 
ситуация, недопускането на необоснована загуба на човешки живот, 
наранявания сред цивилните граждани, както и разрушаване на цивилна 
инфраструктура. Несмъртоносните оръжейни системи удовлетворяват в 
голяма степен тези изисквания. 

Актуалността на изследваната в дисертационния труд проблематика 
е безспорна. Тя е продиктувана от непрекъснато усложняващата се 
динамика на развитие в средата на сигурността и непрекъснато 
нарастващите изисквания за повече хуманност и миротворчески усилия, 
което превръща тази проблематика в специфично научно направление. 
Това от своя страна налага превръщането на акумулираните научни знания 
в експертиза с практико-приложна насоченост, както и формулирането на 
идеи, конкретни стъпки и насоки адекватни на динамиката в промените на 
операциите по подържане на мира (ОПМ). 

В съответствие с това е и формулираната цел на научно-
познавателното изследване, насочена към разработване и представяне на 
теоретична концепция относно възможностите за повишаване на 



 
  НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

5000  гр. В. Търново,  бул. “България”  № 76 

 

 

3 

 

ефективността на ОПМ посредством намаляване на вероятността за 
причиняване на смърт чрез използване на несмъртоносно оръжие (НсО). 

Научноизследователските задачи пред дисертационния труд 
съответстват на целта на изследването, като при тяхното решаване за по-
голяма конкретност и значимост на труда са поставени определени 
допустими ограничения, позволяващи рамкиране в посочените научни 
проблеми. 

Използваните в дисертационния труд научноизследователски методи 
са фундаменталните за всяко научно изследване – системният подход и 
общонаучните методи на научното познание (анализ, синтез, сравнение, 
исторически анализ, емпирично изследване,  математическо моделиране, 
симулация и др.). 

Всичко изложено дотук потвърждава актуалността и доказва 
необходимостта от всеобхватни и задълбочени изследвания в посочената 
от автора проблемна област. Основното съдържание на научната 
разработка на докторанта, инж. Стефан Иванов напълно съответства на 
темата на дисертационния му труд. 

 
2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 
Дисертацията е структурирана в увод, три глави (като основните 

раздели са сегментирани на подраздели), заключение, списък на 
използваните съкращения, използваната литература и списък на 
приложенията. Общият обем е 262 страници, от които 195 – основен текст 
и 67 страници приложения. Литературата включва 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.  

Познавайки състоянието и динамиката в развитието на проблема, 
докторанта, инж. Стефан Иванов, неговия научен ръководител полковник, 
доц. д-р инж. Емил Енев и обучаващото звено  катедра  „Сухопътни 
войски”  при факултет „Командно-щабен на ВА „Г.С. Раковски – София,  
са се постарали да намерят отговор на една голяма част от посочените  
актуални и с висока стойност на научна и практическа значимост въпроси 
по начин, недопускащ инвариантно тълкуване на проблемите – ясно, 
конкретно и точно. 

В увода са посочени мотивите на автора за написване на 
дисертацията и са приведени аргументи за значимостта на научния 
проблем. Доказана е нейната актуалност, посочени са целта и 
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изследователските задачи, предмета и обекта, използваните методи и 
ограниченията в изследването.  

Първата глава е посветена на изследване на същността на факторите, 
влияещи на ефективността на операциите за поддържане на мира. 
Направен е актуален анализ на Операциите за поддържане на мира и 
тяхното развитие в търсене на баланса между използването на сила и 
необходимостта от спазване на човешките права. Разгледана  е 
нормативната  база за провеждане и участие в ОПМ и е разкрита 
ефективност на ОПМ: - връзки и зависимости от спазването на 
международните и национални норми при провеждането на военните 
операции, както и непрекъснатият стремеж към спазване на човешките 
права като  задължителни условия за ефективността на всяка ОПМ. 
„Колкото военните сили се справят по-добре със задачата да се придържат 
към тези норми, толкова вероятността за постигането на целта на ОПМ, 
т.е. операцията да е ефективна, е по-голяма.” 

Изведени са основните теоретични императиви и е доказано, че 
използването на сила има пряка връзка с прилагането на принципите: 
хуманност, неутралност и безпристрастност. Премереното и адекватно 
използване на сила при провеждане на военните операции ще допринесе за 
тяхното прилагане, докато неправилното й използване би било в 
противоречие с тях. 

Втора глава изследва възможностите за повишаване ефективността 
на операциите посредством намаляване на вероятността за причиняване на 
смърт. Анализират се процесите и отношенията от съвкупното влияние на 
анализираните в първа глава фактори, свързани с неправилното използване 
на сила, което създава едновременно потребност от разработване и условия 
за прилагане на Концепция за намаляване на вероятността за причиняване 
на смърт (КНВПС), като възможност за намаляване на жертвите, 
пострадалите и излишните разрушения по време на въоръжен конфликт. 

Потвърждава се твърдението, че ефективността на въоръжените сили 
на Република България при участие в съвременните конфликти може да 
увеличи с подходящи оперативни концепции, доктрини, технологии, както 
и правила за използване на сила, обвързани с КНВПС. Прилагането на 
КНВПС предполага постепенна ескалация на използваната сила с цел 
установяване на намеренията на противника. Едва когато намеренията на 
противостоящите са напълно ясни командирът има възможност да вземе 
решение за използване на сила, която е адекватна на конкретната ситуация, 
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води до изпълнението на задачите, стоящи пред военното формирование и 
не предизвиква ескалация на конфликта. 

Трета глава се фокусира върху извършване  на сравнителен анализ на 
ефективността на тактическите действия при използване на смъртоносни и 
несмъртоносни средства за въздействие в ОПМ. Фокусът на изследването е 
върху прилагането на математически модел с цел прогнозиране на 
резултати от използване на смъртоносни и несмъртоносни средства, като  
един от научните подходи за намиране на подходящи практически 
решения на научния проблем. 

Анализът отново проследява количествения измерител на критерия 
за ефективността на мироопазващите операции – математическото 
очакване за броя на жертвите и пострадалите сред цивилното население , 
като  отправна точка в изграждането на математически модел, а именно да 
бъде определена вероятността за поразяване на целта (целите) при 
изпълнението на задачата. Представен е сравнителен анализ на 
ефективността на тактическите действия при използване на смъртоносни и 
несмъртоносни средства за въздействие в ОПМ чрез провеждане на 
експеримент с използване на система за компютърно моделиране и 
симулации. Резултатите от сравнителния анализ показват, че използването 
на несмъртоносни средства в ОПМ дава възможност за повишаване на 
тяхната ефективност посредством увеличаването на способностите, които 
са на разположение на командирите на тактическо ниво, като в същото 
време дава сериозно предимство на ръководителите на мироопазващата 
операция на стратегическо и политическо ниво. 

 
3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 
За постигане на посочената цел и поставените частни 

научноизследователски задачи, инж. Стефан Иванов 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 на базата на анкетна карта сред широк кръг специалисти и 
експерти в областта на отбраната и националната сигурност, позволяват в 
стройна и логическа последователност да се разработят поставените задачи 
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и в дисертационния труд да бъдат постигнати конкретни научни и 
приложни резултати.  

Инженер  Стефан Иванов демонстрира високо равнище на 
запознатост спрямо състоянието на досегашната разработеност на 
съществуващият проблем за динамичната промяна в нова среда на 
сигурност водеща до промяна и в характера на бъдещите ОПМ. 

Това предоставя възможност на авторът под научното ръководство 
на доц. Енев  прецизно и адекватно да обработи и обобщи многообразните 
и често пъти противоречиви елементи на научното изграждане, като ги 
представи в съответствие с общоприетата хронологизация при научните 
разработки, с което е постигната максимална адекватност между 
заложените изследователски цели и задачи и инструментариума, използван 
за тяхното 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 е декомпозирана в няколко 
направления, главното от които е: чрез научно  изследване и анализ на  
натрупания опит е да се разработи и докаже теоретична концепция относно 
възможностите за повишаване на ефективността на ОПМ посредством 
намаляване на вероятността за причиняване на смърт чрез използване на 
НсО. 

Научноизследователските задачи са правилно и коректно 
декомпозирани и позволяват получаването на посочените научни 
резултати, към които докторанта  се стреми за постигане на научната цел. 
В съответствие с целта и задачите в дисертационния труд, заключението и 
общите изводи  очертават значението на изследването чрез включените в 
него теоретични постановки за отчитане промените в характеристиките на 
средата на сигурност, влиянието на групите фактори и разкриване 
подходите за тяхното формиране, което ще позволи  да се разработи нова 
за Въоръжените сили на Република България концепция за дозиране на 
въоръженото насилие и се прогнозира нейният принос за повишаване на 
ефективността на ОПМ. 

Предложеният дисертационен труд на тема „Възможности за 
повишаване ефективността на операциите за поддържане на мира 
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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 
Получените научни резултати в дисертационния труд ми дават 

сериозни основания да подкрепя посочените от кандидата- инж. Стефан 
Иванов претенции за приноси, които определям основно като научни и 
научноприложни и ги свързвам със следните постигнати резултати: 

 
НАУЧНИ ПРИНОСИ 
1. На базата на детайлен научен анализ са систематизирани 

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 ПРИНОСИ 
1. Надградено и адаптирано  към условията на съвременната среда за 

сигурност е изведеното определение за несмъртоносно оръжие. 
 2. Извършена е оценка и са формулирани критерии и показатели за 

оценяване на операция за поддържане на международния мир и сигурност. 
3. 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. 

 
5.  Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 
Предлаганият дисертационен труд и постигнатите приноси са лично 

дело на дисертанта, като основната част от разглежданите идеи, подходи и 
решения представляват оригинални разработки или са нова интерпретация 
на вече известни с отчитане влиянието на променящите се условия и 
фактори на съвременната среда за сигурност. 



 
  НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

5000  гр. В. Търново,  бул. “България”  № 76 

 

 

8 

 

Анализът на резултатите от моделирането, в двете му форми, 
показва, че използването на НсО, като средство за прилагане на КНВПС 
дава възможност за активни, но все пак несмъртоносни действия на 
тактическо ниво, които са в допълнение и в унисон с дипломатическите и 
посредническите усилия на по-високите нива 

Посочените три (3) публикации (от тях-една самостоятелна) по 
темата на дисертационния труд (статия във „Военен журнал” и доклади на 
конференции във ВА „Г.С.Раковски” и НВУ „В.Левски”) са в 
направлението на научните изследвания на автора и не само верифицират 
резултатите, но и показват задълбоченост и широка обхватност при 
подготовката и извършването на научноизследователския процес от 
докторанта, научния му ръководител и обучаващото го звено. За 
съжаление те са от участие на военно-научни форуми и дисертанта,   инж. 
Стефан Иванов само ще спечели с популяризацията и защитата на своите 
научни достижения в научните форуми и специализирания печат сред 
експертите и учените работещи в сферата на сигурността, което му го 
препоръчвам. 

Не ми е известно  и в материалите по процедурата за защита на 
дисертационния труд няма посочени цитирания и резултати  от 
дисертационния труд използвани в научната и социалната практика от 
други автори поели по все по-трудния път на научното познание в 
системата за сигурност.  

 
6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 
Научнолитературната осведоменост и компетентност на инж. Стефан 

Иванов не търпи възражения, а похвали за стремежа да бъдат компилирани 
досегашни научни мнения и изследвания в процеса на тяхното 
многообразие и противоречиво развитие. 

Към използваните в хода на изследването източници, третиращи в 
различна степен отделни фрагменти и детайли от изследваната 
проблематика, от страна на автора е подходено максимално 
добронамерено и обективно, като са откроени не само забелязаните 
слабости, но са подчертани и неоспоримите им научнопрактически 
достойнства. 

 
7. Оценка за автореферата 
Авторефератът е разработен съгласно законовите изисквания и 

съдържа основните проблеми и пътищата за тяхното решаване, посочени в 
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дисертационния труд. Той дава пълна представа за научната стойност и 
практическата приложимост на постигнатите резултати от дисертанта. 

 
8. Критични бележки 
Наред с положителното, в дисертационния труд . Стефан Иванов са 

допуснати и известни слабости: 
- не са посочени автори, научни публикации и мнения  по 

проблемите и темата на дисертациония труд, с което надграждането в 
научното познание ще получи своята обоснована база; 

- списъкът на използваната литература не е оформен съгласно 
изискванията на Стандарт за библиографско цитиране –БДС/ISO 690:2011; 

- заложената при изследване на научния проблем работна теза, 
разделена на три поддържащи хипотези е посочена в автореферата, но няма 
авторова оценка за нейното доказване. 

В оформянето на дисертационния труд и автореферата към него има 
неточности, повторения и редакционни грешки, които не намаляват 
научната му стойност, но влошават външния вид на труда.  

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 с постигнатите научни и 
научноприложни приноси доказва способността на докторанта – инж. 
Стефан Иванов Иванов, полк., о.з., самостоятелно да разработва въпроси, 
важни за системата за сигурност на Република България. 

 
9. Заключение 
Предложеният дисертационен труд от инж. Стефан Иванов Иванов, 

полк., о.з.,  на тема: „Възможности за повишаване ефективността на 
операциите за поддържане на мира посредством използване на 
несмъртоносни оръжия” е в пълно съответствие с изискванията за 
придобиване на образователната и научна степен “Доктор” на ЗРАСРБ, 
Правилника за неговото приложение и Правилник за развитие на 
академичния състав във Военна академия „Георги Стойков Раковски”.  

В дисертационния труд има важни научни и научноприложни 
резултати, които представляват принос за развитието на науката за 
сигурност и практическото решаване на широк кръг проблеми, свързани с 
актуалната  задача за постоянното повишаване ефективността на 
операциите на ООН,  критикувани заради въоръжени миротворци, които не 
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са в състояние да обезвредят или контролират опасни ситуации, свързани с 
извършване на насилие или други актове, водещи до понижаване на ефекта 
от усилията на останалите участници в операцията. 

 
 10. 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.    
гр. Велико Търново       
                                                       Член на журито: 
 
                          проф. д.н. инж.  полк. (о.з.)                (Стойко Стойков) 
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