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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

 

Актуалността и значимостта на темата се определя не само от важността 

й за националната сигурност на Република България, но и от нейния глобален 

характер.  

По представения от автора дисертационен труд няма подобни разработки, 

в които предмет на изследването да е разузнаването, като средство за 

анализиране и установяване на актуалното състояние на средата за сигурност,  

предпоставките и проявленията на хибридните заплахи, както и практическата 

им реализация. Основно внимание е отделено на ролята и мястото на 

разузнаването за откриване на хибридни заплахи и своевременно информиране. 

На тази основа са формулирани изводи и препоръки. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд.  

Обогатени са съществуващите знания за същността и проявленията на 

хибридните заплахи. Изследването дава нови теоретични и практически 

познания в областта на разузнаването в сферата на хибридните 

предизвикателства и заплахи. Предложени са принципи и методи за разкриване, 

обработване, анализиране и информиране за организиране и провеждане на 

превантивни действия с цел успешно противодействие. Дефиниран е механизъм 

за работа на разузнаването по разкриване, обработване, анализ и предлагане на 

варианти за противодействие на хибридни заплахи. 

Крайният приложен продукт от изследването е методологичен модел за 

оценка на хибридните заплахи. Дефинирани са начините за многофакторен 

анализ на базата на експертни оценки на специалисти от разузнаването за 

проявленията  на хибридни заплахи.  

Достоверността на получените данни и резултати се потвърждава от 

направените анализи и интерпретации. Детайлното анализиране на 

дисертационния труд позволява да се проследят логиката и причинно - 

следствените връзки на синтеза и анализа, при което не остават съмнения 

относно оригиналността и достоверността на представения труд. Обосновано 

може да се твърди, че и дисертационния труд и получените в него приноси са 

лично постижение на докторанта. Авторството му е без съмнение. 

Със своята приложна насоченост той може да послужи на всички 

специалисти от службите за сигурност, както занимаващите се с оперативна 

дейност, така и тези извършващи обработка и анализ на информация, свързана 

с хибридни предизвикателства. 

 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Личният принос на докторанта в получаването на резултатите в 

дисертационния труд е неоспоримо. Авторството му е без съмнение. 

Дисертацията и публикациите по нея са написани в специфичен авторски стил. 

Внимателния анализ на съвкупната научна продукция на докторанта позволява 



да се направи извода, че изброените по-горе научни приноси са изцяло негово 

лично дело. 

 

4. Критични бележки.  
В представения дисертационен труд бяха забелязани малки неточности, 

които по никакъв начин не намаляват актуалността и значимостта на 

получените резултати и научни приноси и не е необходимо да се обсъждат в 

настоящето становище. 

Приложимостта на получените приноси е безспорна. Проведеното из-

следване и получените на неговата основа резултати ще представляват интерес 

преди всичко за работещите в областта на разузнаването.  

 

5. Заключение. 

Цялостната оценка на дисертационния труд позволява да се стигне до 

заключението, че той има всички необходими качества на дисертация за 

присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Той е актуално и 

значимо, самостоятелно научно изследване. В него са получени научни 

резултати, представляващи значителен интерес. Работата е доказателство за 

израстването на нейния автор като научен работник, който е постигнал 

експертно ниво в конкретната тематика и е получил актуални и значими научни 

и приложни приноси. 

Изложеното до тук ми дава основание да направя следните изводи:  

 Разкритата процедура за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“ отговаря на изискванията, предвидени от ЗРАСРБ и на 

ППЗРАСРБ. 

 В представения дисертационен труд се съдържат предвидените от 

ППЗРАСРБ научно-приложни резултати, които са принос в науката. Те 

доказват, че докторантът има задълбочени знания в областта. 

  

6. Оценка на дисертационния труд. 

Така изброените качества на представения дисертационен труд, а също 

така получените в него научни и приложни приноси, ми дават основание да дам 

положителна оценка и да гласувам за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор“ на ЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, в образователното 

направление 9.1. „Национална сигурност”, по докторантска програма 

„Национална сигурност“. 

 

 

Дата:18.03.2019г.    Подпис: ….....................................  

(доц. д-р К. Казаков) 

 


