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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
Динамиката на средата за сигурност произвежда ежедневно и ежечасно 

рискове и заплахи, които по своята същност, съдържание, посока и 
интензивност вече по правило се причисляват към нетрадиционните и 
асиметричните. Според водещите военни специалисти и експерти по 
сигурността именно те са в основата на нарастващия брой социални, 
религиозни и етнически кръвопролития, множеството сложни и трудно 
разрешими военнополитически кризи и военни конфликти, както и появата 
на нелинейните и неконтактни хибридни, информационни и кибер войни.  

За ефективното им противодействие националните въоръжени сили и 
невоенния компонент следва да са в постоянна готовност за реакция на най-
ранен етап, както и да притежават необходимите отбранителни способности. 
А това изисква да съществува изградена система от военностратегически 
възгледи, които да обхващат всички въпроси касаещи изграждането на 
видовете въоръжени сили и родовете войски, формите, методите и 
принципите за тяхното използване, необходимите основни типове 
въоръжение, бойна техника и оборудване, както и основните насоки за 
подготовка, модернизация и развитие на ВС на страната. Тези възгледи са в 
основата на отбранителната политика на държавата, служат като базов 
ориентир и отправна точка за останалите политики и са в основата на всички 
ключови решения и действия, с оглед изграждането и развитие на системата 
за отбрана на страната.  

Повечето специалисти и експерти са единодушни, че темповете с които 
се променя средата за сигурност и динамиката в интензитета на рисковете и 
заплахите водят до непрекъсната промяна в същността и характеристиките на 
военните конфликти, изменят формите и методите за воюване, въвеждат нови 
изискванията към бойните платформи и оръжейните системи. За съжаление 
обаче, твърде често необходимите промени във военностратегическите 
възгледи изостават, а практиката неумолимо сочи, че който влезе във война с 
остарели и неадекватни военностратегически възгледи, винаги се оказва от 
страната на победените. 

По тази причина актуалността на разработения от майор инж. Петко 
Петков в неговия дисертационен труд е повече от безспорна. Същият е 
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посветен на значителен проблем в научно и научно-приложно отношение, 
изцяло свързан с търсене на механизми, подходи и начини за непрекъсната 
оценка на промените в средата за сигурност и създаване на подходящи 
модели и ефективен алгоритъм за незабавен преглед, оценка и 
осъвременяване на военностратегическите възгледи, относно изграждането, 
развитието и използването на ВС на Република България.  

Така не просто се разширява научното знание за защитата на 
сигурността и отбраната на страната, но се създават условия за своевременно 
изграждане на способности на въоръжените сили и гражданските институции 
и се поставя фундамента на единен, национален и всеобхватен процес за 
изграждане и развитие на отбранителните способности на системата за 
отбрана на страната. С което се постига пълно покритие между темата, целта, 
задачите, структурата и съдържанието на научната разработка представена от 
докторанта, майор инж. Петко Петков. 

2.  Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 
труд 

В дисертационния труд, и най-вече в автореферата, се открояват 
относително добре дефинираните от автора претенции за наличие на научни 
и научно-приложни резултати. Това което считам като безспорен научен 
принос е успешният опит на автора да запълни една явна празнота в нашата 
теория, свързана със съвременен анализ на процесите и тенденциите в 
средата за сигурност, извеждане на характерните черти на военните 
конфликти, както и формулиране на насоки за усъвършенстване на 
военностратегическите възгледи, относно изграждането, развитието и 
използването на ВС. Дисертационния труд и публикациите по темата му 
представляват по-нататъшно научно изследване, продължение и разширение 
на изследователската работа по отношение на изграждането на съвременни 
модели, подходи и алгоритъм за управлението на системата за отбрана на 
страната в съответствие с изискванията на съвременната среда за сигурност.  

По своята същност получените резултати и приноси представляват  
обогатяване на съществуващите знания, извеждане на нови факти и 
доказване с нови средства на съществени и нови страни в съществуващи 
научни проблеми и теории, с което като цяло дават възможности за по-
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ефективно управление на системата за сигурност и за отбрана на страната. За 
мен няма съмнение, че същите са резултат от самостоятелни изследвания на 
автора в неговия дисертационен труд и публикациите по него. 

Получените научни резултати в дисертационния труд ми дават 
основание да подкрепя посочените от кандидата в автореферата претенции за 
приноси, които определям като научни и научно-приложни:  

Научни резултати: 
- обогатена е теорията, касаеща еволюцията, същността и съдържанието 

на военностратегическите възгледи, разкрити и верифицирани са основните 
групи фактори, оказващи влияние върху тяхното формиране.  

- систематизирани са нови знания свързани с характерните черти на 
съвременните военни конфликти и тенденциите, определящи тяхното бъдещо 
развитие и е направена класификация на военностратегическите възгледи на 
водещи държави по области и елементи. 

Научно-приложни резултати: 
- изведени са проблеми и несъответствия в националните 

военностратегически възгледи, заложени в основните ръководни документи и 
са систематизирани насоки за тяхното усъвършенстване.  

- разработен е Модел за преглед, оценка и актуализация на 
военностратегическите възгледи, със съответен алгоритъм, който подпомага 
процеса по усъвършенстване на стратегическите документи и допринася за 
повишаване на ефективността на системата за отбрана на страната. 

3. Критични бележки 
Наред с безспорните положителни качества, в дисертационния труд на 

майор инж. Петко Петков се забелязват и известни слабости. Така например, 
стилът на автора на моменти е по-скоро описателен или разказвателен, 
вместо да анализира едни или други събития или документи, да извежда 
сходни черти или да посочва причините и движещите сили. Освен това 
понякога има твърдения или обобщения, без да се привеждат необходимите 
аргументи за това.  

Макар и рядко при оформянето на дисертационния труд и автореферата 
към него се срещат повторения и редакционни грешки. Посочените слабости 
са характерни за младите научни работници и не се отразяват съществено 
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върху тяхната научна стойност, но най-важното - не намаляват значимостта 
на приносите в дисертационния труд.  

4. Заключение 
Предложеният от майор инж. Петко Петков дисертационен труд на 

тема: „Усъвършенстване на военностратегическите възгледи за използване на 
въоръжените сили в контекста на съвременните военни конфликти“ 
представлява задълбочен и добре оформен авторски научен труд. Същият 
напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото 
приложение и Правилника за развитие на академичния състав във Военна 
академия „Георги Стойков Раковски” за придобиване на образователната и 
научна степен “Доктор” по научна специалност „Организация и управление 
на въоръжените сили”, област на висше образование - 9. „Сигурност и 
отбрана”, професионално направление - 9.2. „Военно дело. 

В дисертационния труд има важни научни и научно-приложни 
резултати, които представляват принос за развитието на науката за сигурност 
и практическото решаване на широк кръг проблеми, свързани със по-
нататъшното усъвършенстване на военностратегическите възгледи, касаещи 
изграждането, развитието и използването на ВС на Република България.  

Авторефератът отговаря на изискванията, налице са научни 
публикации по темата и това ми дава основание да твърдя, че докторантът е 
обогатил своите знания, на практика целта е постигната, решени са изцяло 
поставените научни задачи, а резултатите получени в дисертационния труд 
имат значителна научна и научно-приложна стойност.  

5. Оценка на дисертационния труд  
Постигнатите резултати в дисертационния труд и наличието на ясно 

различими научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд на 
майор инж. Петко Иванов Петков ми дават основание да дам положителна 
оценка.  
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