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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Постоянно променящата се среда за сигурност в национален, регионален 

и глобален мащаб, както и нововъзникващите вътрешни и външни 

предизвикателства, рискове, опасности и заплахи предопределят 

необходимостта от изследване и периодичен анализ на причините водещи до 

невъзможност да се установи траен мир и относителна стабилност в отделните 

региони на планетата. Необходимостта от провеждане на операции за 

поддържане на мира е общоизвестна и неоспорима, но не винаги резултатите от 

такава операция са еднозначни и необратими и това ги превръща макар и рядко 

в повод за възстановяване на затихващ конфликт или възникването на нов. 

Разнообразни са факторите влияещи на всяка операция, но най-

чувствително е местното население и общностите формирани на етнически, 

религиозни или социално-икономически принцип при провеждане на операция 

за поддържане на мира в резултат на която граждани и/или цивилни лица 

загиват в резултат на изпълнението на задачи от контингента провеждащ 

операцията. Стремежът да се намали вероятността за причиняване на смърт от 

военнослужещи обуславя безспорната актуалност на темата на представения 

дисертационен труд, поради факта, че недопускането на жертви от гражданите 

и/или цивилни лица вследствие на изпълнение на задачите повишава 

многократно ефективността на контингента. 

По теми сходни с представения от офицера от запаса полковник инженер 

Стефан Иванов дисертационен труд за придобиване на образователна и научна 

степен „доктор“ съществуват редица научни разработки, които изследват 

актуалните проблеми на операциите за поддържане на мира и ефективността от 

провеждането им, но не предлагат достоверен сравнителен анализ, какъвто има 

в този труд, при това подкрепен и доказан с проведени експерименти със 

система за компютърно моделиране и симулации и математически модел. 

Темата на дисертационния труд напълно съответства на основното 

съдържание на разработката.Дефинираните в увода обект и предмет на 

изследването са в унисон с целта на дисертационния труд, а поставените 

научно-изследователски задачи логично подпомагат изпълнението на тази цел. 



 

2. Оценка на научните резултати и приносите на научния труд. 

За реализацията на операциите за поддържане на мира са разработени и 

се прилагат множество регламентиращи документи, както в коалиционен, така 

и в национален формат и списъкът на използваната литература представен в 

дисертационния труд категорично доказва познаването им от автора. Този факт 

показва, че автора притежава задълбочени теоретични знания и практически 

опит по отношение на операциите за поддържане на мира. Способността му за 

провеждане на научни изследвания, експерименти, анализ и тълкуване на 

получените резултати логично са формирали следните научни резултати и 

приноси постигнати в представения дисертационен труд: 

• обогатени са съществуващите знания по отношение еволюцията на 

операциите за поддържане на мира, регламентиращата ги нормативната база и 

основните принципи запровеждането им; 

• обогатена е науката по отношение концепцията за намаляване на 

вероятността за причиняване на смърт и използването на несмъртоносни 

оръжия, като основно военно средство за реализиране; 

• разработена и представена е методика за оценка на операция за 

поддържане на мира състояща се от пет елемента, която представлява новост за 

науката по отношение определяне степента на постижимост преди провеждане 

на операцията; 

• експериментално е доказана концепцията за намаляване на 

вероятността за причиняване на смърт чрез използване на несмъртоносни 

оръжия. 

3. Критични бележки. 

При разглеждането на дисертационния труд, автореферата към него и 

приложените публикации не съм вземал предвид правописни, граматически и 

пунктуационни грешки, поради факта, че те не влияят на значимостта на 

разглеждания научен проблем и на постигнатите резултати. Факта, че две от 

трите публикации са в съавторство с научния ръководител недвусмислено 

показва тясното взаимодействие и сътрудничество между автора и научния 



 

ръководител, логичния резултат от което е представеният дисертационен труд и 

автореферата към него. 

По същество нямам съществени критични бележки, но беглият преглед на 

използванитеза разработването на дисертационния труд литературни източници 

показват 22 източника на кирилица и 120 на латиница. Без да се имат предвид 

64-те интернет източника (основно на английски език) резултатът е три 

публикации на български език. 

Считам, че е наложително да се популяризират получените резултати 

чрез публикуването и разпространяването им на научни форуми в чужбина и в 

периодични издания извън страната. 

4. Заключение. 

Представеният от офицера от запаса полковник инженер Стефан Иванов 

дисертационен труд представлява завършен научен труд, който изследва, 

анализира и доразвива актуални проблеми на операциите за поддържане на 

мира. Като имам предвид представените изследвания и постигнатите резултати, 

считам, четрудът е лично дело на докторанта и в пълна степен отговаря на 

изискванията на чл. 2б, ал. 2 и 3 и чл. 6 ал. 1и 2 от ЗРАС в РБ и Приложение 16 

от Правилника за развитие на академичния състав във Военна академия 

„Георги Стойков Раковски“. 

5. Оценка на дисертационния труд. 

Като имам предвид всичко гореизложено категорично давам 

положителна оценка на представения дисертационния труд и предлагам на 

членовете на уважаемото научно жури на автора – офицера от запаса полковник 

инженер Стефан Иванов да бъде присъдена образователна и научна степен 

„доктор“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, научно 

направление 9.2. „Военно дело“ по научна специалност „Организация и 

управление на въоръжените сили“ 
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