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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
В условията на нарастваща зависимост и уязвимост, наложени от ди-

намичната среда за сигурност, изискванията към комплектоването на Въо-
ръжените сили с адекватни на заплахите ресурси нарастват. От особено 
значение за успешното изпълнение на мисиите на Въоръжените сили е 
системата за тяхното комплектоване с оръжейни системи да съответства на 
съвременните тенденции в тази сфера.  

Основания за това е факта, че някои от операциите на ООН са крити-
кувани заради въоръжени миротворци, които не са в състояние да обезвре-
дят или контролират опасни ситуации, свързани с извършване на насилие 
или други актове, водещи до понижаване на ефекта от усилията на остана-
лите участници в операцията. Анализите показват, че причините за това са 
основно две: неадекватни правила за провеждане на операциите и липса на 
достатъчно способности, на разположение на военните контингенти. 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, нара-
нявания сред цивилните граждани, както и разрушаване на цивилна инф-
раструктура. Несмъртоносните средства за въздействие удовлетворяват в 
голяма степен тези изисквания. 

Актуалността на темата в научен и приложен аспект се обуславя от 
факта, че предизвикателствата и проблемите в тази насока са колкото поз-
нати, толкова и неизвестни с предоставеното поле за научни изследвания и 
практически интерпретации, адекватни на динамиката в промените на ми-
роопазващите операции, наличната научна литература в областта на изпол-
зването на несмъртоносни оръжия на български език е изключително огра-
ничена, а също така е налице и липса на документи във въоръжените сили, 
регламентиращи тяхната употреба. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 
Дисертационния труд се състои от увод, три глави, заключение, 

библиографска справка и приложения. Общият обем е  262 страници, от 
които 195 – основен текст и 67 страници приложения. В разработката с ло-
гическа последователност се изследват същностни методически и проце-
дурни аспекти на проблема.  
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Научноизследователските задачи пред дисертационния труд съот-
ветстват на целта на изследването, като при тяхното решаване за по-голяма 
конкретност и значимост на труда са поставени определени приемливи ог-
раничения. Използваните в дисертационния труд научноизследователски 
методи са са системният подход и общонаучните методи на научното поз-
нание анализ, синтез, сравнение, исторически анализ, емпирично изслед-
ване,  математическо моделиране, симулация. Те са подходящо подбрани в 
съответствие с характера на проблема и изследването му.  

Предмет на изследването са възможностите за прилагане на кон-
цепцията за намаляване на вероятността за причиняване на смърт, посред-
ством използване на несмъртоносни оръжия  в операции за подкрепа на 
международния мир и сигурност.  

В увода са посочени мотивите на автора за написване на дисертаци-
ята и са приведени аргументи за значимостта на научния проблем. Доказа-
на е неговата актуалност. Представени са теза и поддържащи я хипотези, 
което в значителна степен улеснява проследяването на логиката на изслед-
ването и резултатите от него. Посочени са целта и изследователските зада-
чи, предмета и обекта, използваните методи и ограниченията в изследване-
то.  

В първа глава  „Фактори, влияещи на ефективността на  операциите 
за поддържане на мира“ на базата на изследване видовете операции се ана-
лизират условията и факторите, които могат да повлияят върху успеха на 
операция извън чл.5.  Изследвани са ограниченията, обусловени от между-
народната и националната правни рамки. В главата е направен сравнителен 
анализ на зависимостта от степента на употреба на сила и успеха на опера-
цията  при бойни операции и ОПМ. Изводите от главата отразяват резулта-
тите от анализа. 

Във втора глава „Повишаване ефективността на операциите посредс-
твом намаляване на вероятността за причиняване на смърт” е представена 
новата концепция за намаляване на вероятността за причиняване на 
смърт. На базата на анализ на понятието „Несмъртоносни оръжия“ са 
изведени основните характеристики, необходими за реализиране на 
концепцията. Определена е необходимостта от промяна в резултатите, 
касаещи успеха на операциите след използването на несмъртоносните 
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средства. Изводите доказват необходимостта от изследване на влиянието 
на използваните несмъртоносни средства върху повишаването на ефектив-
ността на операциите за подкрепа на международния мир и сигурност.  

В трета глава „Сравнителен анализ на ефективността на тактически-
те действия при използване на смъртоносни и несмъртоносни средства за 
въздействие в ОПМ“ на базата на разработена Методика за оценка на 
ефективността на ОПМ и приложен математически апарат и извършен ре-
ален експеримент с помощта на стимулационна система JCATS. Посредст-
вом резултатите от него е доказана тезата на дисертационния труд. Изво-
дите от главата отразяват резултатите от анализа. 

Общите резултати от анализите и изследванията  в дисертационния 
труд са оформени в изводи и препоръки.  

3. Характеристика на научните и научно приложните приноси в 
дисертационния труд. Достоверност на материала 

Постигнато е необходимото съответствие между заложените изсле-
дователска цел, задачите, които водят до нейното постигане и научно-
изследователските методи, използвани за тяхното разрешаване. 

Избраната методика на изследване при разработването на дисерта-
ционния труд е реализирана в коректно. Основната изследователска теза е 
получила обоснован отговор чрез поставената цел и задачи. Целта и зада-
чите са обвързани логически. Това позволява доказването и на поддържа-
щите тезата хипотези.  

Представения дисертационен труд съответства на изискванията на 
изискванията на нормативната база. Неговите обем и качества са доказа-
телство, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по по-
сочената научна  специалност и способности за провеждане на самостоя-
телни научни изследвания в интерес на решаване на определен научен 
проблем. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертацион-
ния труд 

Приемам основните резултати както следва: 
НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
1) анализирани и систематизирани са факторите, обуславящи необ-

ходимостта от използване на несмъртоносни средства при провеждане на 
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ОПМ;  
2) Допълнена и доразвита е теорията за подготовката и провеждане 

на ОПМ, чрез разработване на модел за оценка на ефективността и кон-
цепция за намаляване на вероятността от причиняване на смърт.  

НАУЧНОПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ 
1) Извършена е оценка и са формулирани критерии и показатели за 

оценяване на операция за поддържане на международния мир и сигурност. 
2) Създадена е методологична основа чрез предложения  математи-

чески апарат за оценка и сравняване на ефективността при изпълнение на 
задачи в ОПМ с използване на смъртоносно и/или несмъртоносно оръжие. 

3) Разработена е концепция за намаляване на вероятността за при-
чиняване на смърт и е изследвано нейното влияние върху ефективността 
на ОПМ.  

Не установих плагиатстване и приемам, че дисертационния труд, 
както и научно-приложните приноси в него са лично дело на докторанта. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 
Към дисертацията са приложени три публикации, които най-обща 

могат да се определят, като оповестяване на резултати от изследвания, во-
дещи до отчитане влиянието на променящите се условия и фактори на съв-
ременната среда за сигурност. Те са в направлението на научните изслед-
вания на автора и доказват достигнатите от автора способности за научен 
анализ и изследвания в интерес на решаването на формулиран научен 
проблем. Не ми е известно публикуваните материали представени по про-
цедурата за защита на дисертационния труд да са ползвани или цитирани 
от други автори.  

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 
Към дисертацията е приложен списък от 188 използвани литератур-

ни източника, от които 30 на български език, 154 – на английски, 1 – на 
руски, 2 – на френски, 1 – на нидерландски, като 46 от източниците са ин-
тернет сайтове. Литературните източници са коректно цитирани.   

В съвместната ми работа с докторанта не съм констатирал некорек-
тно ползване на източници или постигнати резултати  от други. 
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7. Оценка за автореферата. 
Авторефератът е изготвен съгласно изискванията. В него са предс-

тавени същностните моменти на дисертационния труд. Той отразява ця-
лостното съдържание на дисертационния труд, неговите качества и при-
ложна стойност.  

8. Критични бележки. 
1)  Списъкът на използваната литература не е оформен съгласно 

изискванията на Стандарт за библиографско цитиране –БДС/ISO 
690:2011; 

2) Има допуснати несъвършенства в редакционно и стилово отно-
шение също са допуснати слабости; 

3) В автореферата, поради технически грешки, има несъществени 
разминавания с основния текст на дисертацията.  

9. Заключение. 
Предлагам на уважаемото  научно жури  да вземе решение, на инж. 

Стефан Иванов Иванов, полк., о.з.  да бъде призната образователната и 
научна степен “Доктор” в област на висше образование - 9. „Сигурност и 
отбрана”, професионално направление - 9.2. „Военно дело”, научна специ-
алност - „Организация и управление на въоръжените сили“. 

10. Оценка на дисертационния труд. 
Разработеният  дисертационен труд отговаря на изискванията и де-

монстрира способностите на автора за научно изследване и постигане на 
заявените цели и резултати, и удовлетворява изискванията за придобиване 
на образователната и научна степен “Доктор”. 

 
 
 
 

 22.05.2018 г. 

 
                        

Член на журито:  
 

             ПОЛК. ДОЦ. Д-Р ЕМИЛ ЕНЕВ 
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