
 
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 
СТАНОВИЩЕ 

от 
подп. доц. д-р, инж. Румен Ангелов Маринов, 

доцент в катедра „Военни науки” на факултет „Общовойскови” 
при Национален военен университет „Васил Левски” 

гр. Велико Търново, ж.к. „Картала”, ул. „Иван Момчилов” №14, 
GSM – 0888 700 080, e-mail: marinov_r@nvu.bg 

 
на дисертационния труд на  

 Стефан Иванов Иванов 
 

на тема 
„Възможности за повишаване ефективността на операциите за 

поддържане на мира посредством използване на  несмъртоносни 
оръжия”, 

представен за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор” 

 
по научна специалност  

„Организация и управление на въоръжените сили” 
  



1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
По представения от автора дисертационен труд има (няма) 

подобни разработки (ако има, се посочва на кои автори и къде са 
публикувани). Съответствие на темата на дисертационния труд с 
основното съдържание на разработката. Съдържа ли материалът нещо 
ново, неизвестно и какви са положителните страни (факти, анализи, 
изводи, препоръки). 

Актуалността на темата на дисертационния труд е безспорна видно от 
факта, че несмъртоносните средства за въздействие представляват 
предизвикателство, което е колкото познато, толкова и неизвестно и 
практически води до промени в провеждането на мироопазващите операции. 

Направеният анализ в дисертационен труд доказва, че ефективността 
на операциите за поддържане на мира може да бъде повишена чрез 
използване от военните контингенти на несмъртоносни оръжия. Те по 
същество могат да допринесат за повишаване на ефективността на ОПМ 
посредством надграждане на съществуващите способности на въоръжените 
сили и намиране на нов подход и нови решения при планиране и провеждане 
на ОПМ. 

Повишената значимост на това явление и значително нарасналата 
необходимост от провеждането на теоретични изследвания и създаването на 
нови модерни организационно-управленски стратегии и политики, 
обосновава сериозната необходимост от провеждането на дисертационното 
изследване в контекста на допълване на фрагментираните и тематично 
специализирани по характер изследвания в научната област по проблема. 

Всичко това доказва, че актуалността на дисертационния труд, 
разработен от докторанта инж. Стефан Иванов не подлежи на съмнение, а 
проблематиката, изследвана в дисертационния труд, е с определено научно-
приложно значение, като в разработването проличава и собственият опит на 
докторанта, видим от неговата богата автобиография. 

 Основното съдържание на научната разработка на докторанта, 
инж. Стефан Иванов напълно съответства на темата на дисертационния труд. 

 
2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 
Дисертантът представя потенциала на концепция за намаляване на 

вероятността за причиняване на смърт, което ще даде 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. 

Авторът чрез използваният математически модел потвърждава 
ефективността от използване на смъртоносно и несмъртоносно оръжие при 
изпълнение на задачи в операции за поддържане на мира. Прилагането му с 
цел прогнозиране на резултати от използване на смъртоносни и 
несмъртоносни средства несъмнено е един от научните подходи за намиране 
на подходящи практически решения на научния проблем. 



Разработената методика за оценка на ОПМ е приложима в практиката, 
като за целта могат успешно да се използват критерии и показатели за 
оценяване на мироопазващи операции. Акцент в дисертационния труд 
представлява разработеният математически модел, който позволява 
теоретично да се прогнозира и управлява степента на поразяване при 
използване, както на смъртоносни, така и на несмъртоносни средства в ОПМ.  

Кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната 
специалност и способности за самостоятелни научни изследвания. 

Приемам посочените от докторанта резултатите от изследването с 
оглед на факта, че същите ще потвърдят (отхвърлят) възможностите за 
изпълнение на задачи в операции за поддържане на мира с използване на 
несмъртоносни средства и ще предоставят възможност за извършване на 
сравнителен анализ по отношение на резултатите от провеждането на 
конкретна операция с използването на несмъртоносни и смъртоносни 
средства за въздействие. 

В дисертационни труд е направен сполучлив опит да се систематизират 
доказателства, които по същество представляват обективната връзка между 
използването на несмъртоносните средства и ефективността на ОПМ. 

Доказана е връзката между математически модел и използването на 
несмъртоносните средства, което има пряко отражение върху повишената 
ефективност на ОПМ.  

Постигнатите резултати показват изключително богат опит на 
докторанта, задълбочено познаване на изследвания обект и умело прилагане 
на различни методи за изследване.  

Посочените приноси са със стойност за подобряване на мисленето по 
отношение на начините и използваните средства за разрешаване на 
кризисните ситуации, което води до разширяване на възможностите за 
използването им по време на операциите, с които се сблъскват въоръжените 
сили в началото на ХХI век. 

Направен е сполучлив опит да се обвържи концепцията за намаляване 
на вероятността за причиняване на смърт и дипломатически, политически, 
икономически, социални, инфраструктурни, информационни операции и 
провеждането на операции с използване на несмъртоносни оръжия. 

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. 

 
НАУЧНИ ПРИНОСИ: 
1. Приведени са научни аргументи и обосновки за систематизиране на 

факторите, обуславящи необходимостта от използване на несмъртоносни 
средства при провеждане на ОПМ. 

2. Разработен е модел за оценка на ефективността и концепция за 
намаляване на вероятността от причиняване на смърт, чрез който е 
допълнена и доразвита теорията за подготовката и провеждане на ОПМ. 



 
НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 
1. Аргументирано е изведено определение за несмъртоносните оръжия.  
2. Формулирани са адекватни критерии и показатели за оценяване на 

операция за поддържане на международния мир и сигурност по отношение 
на необходимите потенциални възможности, като военни средства и като 
инструмент за нарастващо ниво на прилаганата сила.  

3. Разработен е математически модел на ефективността от използване на 
смъртоносно и несмъртоносно оръжие при изпълнение на задачи в операции за 
поддържане на мира. 

 
3. Критични бележки 
1. Не са посочени резултати от досегашни изследвания и разработки по 

проблема от други автори и научни колективи. 
2. Наложените ограничения стесняват рамките и дълбочината на 

извършените в дисертационния труд изследвания. 
3. В дисертацията по-целенасочено би могло да се представят различни 

обстоятелства и аргументи към конкретните научно изследователски задачи. 
4. Препоръчвам на инж. Иванов допълнително да конкретизира 

резултатите от направените изследвания, като по този начин може да 
фокусира в значителна степен обхвата на своите приноси и повиши тяхната 
приложимост.  

 
4. Заключение 
Предложеният дисертационен труд от инж. Стефан Иванов Иванов, 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 неделимата 
връзка между смъртоносните и несмъртоносните оръжия. Това налага 
задълбочено анализиране на проблемите, за да се достигне максималния 
потенциал на несмъртоносните оръжия. 

 
5. 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” на инж. Стефан Иванов Иванов, с 
неоспоримите му приноси и достойнства и отчитайки досегашната му 
успешна научна дейност, декларирам своята положителна оценка и 



предлагам на уважаемото научно жури, инж. Стефан Иванов Иванов, 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”. 

 
 
 
 
Дата 22.05.2018 г.  Член на журито: .................................. 

    доц. д-р Румен Маринов 
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