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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от генерал-майор (о.р.) доктор на науките професор Валери Лазаров 

Лазаров, професор в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната” на 

факултет „Национална сигурност” на военна академия „Г.С. Раковски”  

 

на дисертационния труд на Илия Иванов Ганев 

 

 на тема „Стратегии и методи за регулиране на етнополитически 

конфликти”,   

 

 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор”  

 

в област от висше образование 9 „Сигурност и отбрана“ 

професионално направление 9.1. ”Национална сигурност” 

по научна специалност 05.02.24. ”Организация и управление извън сферата 

на материалното производство  

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

С глобализацията на международния икономически и политически 

живот все повече се утвърждава  една противоположна тенденция, изра-

зяваща се във факта, че политическите и гражданските борби в епохата на 

модерното общество са белязани от конфронтации между етнически групи, 

борещи се за признание, равенство или автономия и елити, стремящи се да 

наложат, запазят или разширят хегемонията си върху етноси или терито-

рии, към които предявяват политически претенции. 

В дисертационния труд са разгледани и анализирани съществу-

ващите в литературата, нормативната база и практиката подходи, методи и 

класификации за изследване, оценка и управление на етнополитически 

конфликти. На база характерните особености на прилаганите модели и 

свързаните с тях практики и научни похвати, разпространени в различни 

сфери на познанието е установено, че етнополитическите конфликти са и 

ще продължат да бъдат заплаха за сигурността в регионален и глобален 

мащаб.  

Темата на представения дисертационен труд „Стратегии и методи за 

регулиране на етнополитически конфликти” напълно съответства на 

съдържанието и не ми е известно да има подобни научни  изследвания и 

разработки в Република България. 

В изследването  е  разработен и предложен Модел за управление на 

риска при етнополитически конфликти. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисерта-

ционния труд 

 Като авторска значимост и приложимост могат да се посочат следните 

резултати: 

Новост за науката е адаптираната  методология за анализ и оценка на 
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средата за сигурност през призмата на стратегиите за регулиране на 

етнополитически конфликти.  

 Чрез дисертацията е акумулираната съвкупност от знания, отнасяща 

се за спецификата на етнополитическите конфликти и е усъвършенствана 

методологията за отстраняване или деполитизиране на етнически разли-

чия.  

 Предефинирана  и аргументирана е изследваната  структурирана 

система от механизми за макрополитическо регулиране на етнически кон-

фликт. 

 Като съществен приложен принос на автора е разработения  модел 

за проследяване динамиката на етнополитическите конфликти и предложе-

ния алгоритъм за управление на риска при етнически различия. 

Посочените в автореферата приноси са дело на Илия Ганев. Направе-

ните публикации са самостоятелна заслуга на автора и напълно съответст-

ват на проблемите, изследвани в дисертацията.  

 

3. Критични бележки 

 Основните претенции към дисертацията са в редакторски план, 

които намат съществена роля при нейната обща положителна оценка.  

 

4. Заключение 

  Предложеният дисертационен труд на тема „Стратегии и методи за 

регулиране на етнополитически конфликти” с автор Илия Иванов Ганев е 

в пълно съответствие с нормите на ЗРАСРБ и Правилника за неговото 

приложение, представлява завършено научно изследване със значими 

научни и практико-приложни резултати и напълно отговаря на изисква-

нията за получаване на образователната и научна степен “доктор” в област 

от висше образование 9 „Сигурност и отбрана“ професионално направ-

ление 9.1. ”Национална сигурност” по научна специалност 05.02.24. 
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”Организация и управление извън сферата на материалното производство  

(управление на сигурността и отбраната)”. 

 

5. Оценка на дисертационния труд 

   Убедено предлагам на уважаемото жури да даде на Илия Иванов 

Ганев образователната и научна степен „доктор” ” в област от висше 

образование 9 „Сигурност и отбрана“ професионално направление 9.1. 

”Национална сигурност” по научна специалност 05.02.24. ”Организация и 

управление извън сферата на материалното производство  (управление на 

сигурността и отбраната)”. 

 

 

 

 

 

26.05.2018г.                                 Член на журито:            (п) 

  гр. София                   генерал-майор (о.р.)   доктор на науките   професор  

                                                       Валери Лазаров Лазаров 

 

 

 
 


