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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

________________________________________________________________ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев,  

професор в Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ 

 

за дисертационния труд на  

бригаден генерал о.р. Елислав Георгиев Иванов 

на тема „Предизвикателства пред военното разузнаване в съвременните 

конфликти и хибридни заплахи“, 

 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 

по научната специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (управление на сигурността и отбраната)” 

област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност” 

 

 

 

 

 

 

София, 2019 г. 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Дисертацията е посветена на актуален и значим научен проблем, а 

именно изследване на същността на хибридната заплаха, нейните 

проявления, средства и методи за реализиране и възможности за 

противодействие.  

Със своя дисертационен труд Елислав Иванов прави сериозен принос, 

както по отношение на теоретичното осмисляне на комплексния характер 

на явлението „хибридна заплаха“, така и като предлага всеобхватен и 

обоснован модел и методика за ранно идентифициране и противодействие 

на хибридни заплахи, където основна роля играе разузнаването. Такъв тип 

мащабно изследване с научен и приложен характер по проблема до 

момента в България не е провеждано.  

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд  

Целта на своя дисертационен труд е многоаспектна и включва анализ 

на актуалното състояние на средата за сигурност, предпоставките и 

проявленията на хибридни заплахи, формулиране на изводи и препоръки 

за ранно откриване, информиране и превенция срещу хибридни действия.  

За постигане на така формулираната цел, той си поставя шест 

научноизследователски и приложни задачи, които са изпълнени в пълен 

обем.  
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Елислав Иванов формулира много добре своята изследователска 

хипотеза, а именно „за успешното противодействие на хибридните заплахи 

е необходимо прилагането на подходи, обединени в определена 

методология, приложима от разузнаването и спомагаща за своевременно 

идентифициране на намерения, цели и способи за провеждане на хибридна 

агресия, гарантираща оперативност и надеждност за вземане на решения за 

противодействие на национално и стратегическо ниво. Ако се създаде и 

експериментира такава рамка, военното разузнаване ще има по-добри 

възможности за ранно откриване на хибридните заплахи.“ (стр. 7 от 

автореферата). 

Резултатите от проверката на така формулираната хипотеза са 

представени коректно в текста на дисертацията.  

Докторантът е избрал подходяща комплексна методика, която 

позволява да се постигнат целите и задачите на изследването и да се 

провери формулираната хипотеза. Специално бих желал да подчертая 

проведеното собствено емпирично изследване с експерти - военни 

разузнавачи от резерва.  

Приносите в дисертационния труд могат да се определят като научни 

и научно-приложни.  

Научните приноси са свързани с обогатяване на съществуващите 

знания в областта на идентифицирането, ранното откриване и 

противодействие на хибридни заплахи от страна на военното разузнаване.  

Първо, синтезирано е собствено определение на автора на понятието 

„хибридна среда за сигурност“ (стр. 51 ). 

Второ, обобщени са и са доразвити теоретичните постановки за 

хибридната война, като се предлага и обосновава необходимостта от 

въвеждане на всеобхватен подход за емпирично изследване на 

комплексното социално явление „хибридна заплаха“.  
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Трето, разработен е собствен теоретичен модел за обяснение и 

изследване на хибридните проявления в съвременните конфликти.  

Най-важните научно-приложни приноси в дисертацията са: 

Първо, конструирана е и е валидирана собствена методология за 

емпирично изследване на хибридни заплахи, която обхваща всички 

основни и допълнителни източници на информация, необходими за 

изчерпателното изучаване на явлението.   

Второ, предложената е и е обоснована необходимостта от 

изграждане на национално звено за контакт с подобни структури в 

НАТО/ЕС за противодействие на хибридни заплахи.  

Трето, полученото в резултат на научното изследване ново знание е 

полезно за учебния процес във Военна академия “Г. С. Раковски” и при 

обучение на специалисти от службите за сигурност за работа на терен при 

обработка и анализ на информацията, свързана с хибридни заплахи.   

Докторантът посочва 4 публикации по темата на дисертацията, които 

са допринесли за повишаване осведомеността на експертната общност по 

въпросите на противодействието на хибридни заплахи.   

Приемам самооценката за научните и научноприложни резултати, 

направена от автора, и смятам, че те са изцяло негово лично дело.   

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство  

Нямам основания да се съмнявам за плагиатство в дисертационния 

труд или в публикациите по него. Авторът коректно цитира използваната 

литература.  

4. Критични бележки и препоръки 

Нямам конкретни критични бележки към дисертационния труд на 

Елислав Иванов. Всички бележки, които съм имал са отчетени в хода на 

разработването на труда.  
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Смятам, че дисертацията с малка редакция може да бъде 

публикувана и препоръчвам на автора да публикува резултатите от своята 

работа.  

5. Заключение  

Предложеният за рецензиране дисертационен труд на о.р. бригаден 

генерал Елислав Георгиев Иванов съдържа научни и приложни резултати, 

които отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и 

съответния Правилник на ВА.  

Представеният за рецензия дисертационен труд показва, че 

докторантът притежава необходимите теоретични знания и професионални 

умения и демонстрира възможност за самостоятелно провеждане на 

научно изследване.  

Този труд е резултат на едно много добро съчетание между 

дългогодишния професионален опит на Елислав Иванов във военното 

разузнаване със солидна теоретична и методическа подготовка.  

6. Оценка на дисертационния труд 

Убедено давам положителна оценка на дисертационния труд и 

предлагам на уважаемото научно жури да присъди на о.р. бригаден генерал 

Елислав Георгиев Иванов образователната и научна степен “доктор” по 

научната специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (управление на сигурността и отбраната)”. 

 

 

16.03.2019 г.   Изготвил становището: 

гр. София  

 

професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев  
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