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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Съвременните войни и въоръжени конфликти, явяващи се елемент от

съвременната геополитика и среда за сигурност, поставят глобалната

журналистика в коренно нова обстановка, характеризираща се с променената 

същност на войната и неизменното индиректно присъствие на медията. 

Актуалността на изследването е обусловена от съществуващите 

предизвикателства пред академичната общност, свързани с: разработване на 

научно обосновани решения за ефективността на планиране: и провеждане на 

различните медийни дейности, отговарящи на изискванията и динамиката на 

развитие на глобалната средата за сигурност и глобалната медийна среда. 

В тази връзка дефинираният в разработката научен проблем е с 

безусловна актуалност и е особено значим към настоящия момент, предвид 

предлагането на ново мислене и нови модели решения, за схващанията за 

използване на медиите и тяхното влияние в провежданите операции и 

кампании, и определянето им за един от основните компоненти на 

съвременната война. 

В този контекст разработването на обективен анализ разкриващ 

решаваща роля на медийните операции за печелене на съвременните войни, 

чрез интегрирано използване на медийна стратегия с политическата и 

военната стратегии, определя избраната тема на изследването от автора на 

дисертационният труд за тема имаща съществено значение за националната 

сигурност на страната. 

Авторът на дисертационния труд труд се съсредоточава върху 

изследване на теоретичните аспекти на медийните ефекти и практическо 

приложение на теорията за медийните ефекти и медийните операции в 

съвременните въоръжени конфликти, с използване на нови механизми за 

влияние, взаимодействие и контакт. 

От тази гледна точка предоставеният ми дисертационен труд 

представлява един много добър опит както за задълбочен теоретичен анализ 
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на проблемите в тази област, така и за предлагане на практически стъпки за 

тяхното разрешаване, с което се констатира съответствие на темата на 

дисертационният труд с основното съдържание на разработката. 

В предоставения научен труд обектът, предметът и целта на 

дисертационното изследване са формулирани сполучливо. 

Докторантът правилно е подбрал методиката на. изследване при 

разработването на дисертационния си труд, опирайки се главно на общо

научните методи на изследване: литературен обзор; исторически анализ; 

системен подход; анализ и синтез; експертна оценка, сравнение и 

моделиране. 

Съдържанието на изследването е оформено в логически свързани увод, 

три глави, изводи към всяка глава, заключение, научни и научно-приложни 

приноси, списък на използваната литература. 

В увода, наред с обосновката на актуалността на разработвания научен 

проблем са формулирани целта, научноизследователските задачи на 

разработката, обекта и предмета на изследването. Авторът си е поставил 3 

научноизследователски задачи, решаването на които според него, ще 

позволят пълното изясняване на разглежданите проблеми и ще помогнат 

постигането на основната цел на дисертацията. 

Преследвайки поставената цел, в трите глави са изследвани различни 

проблеми свързани с: 

-анализиране и разкриване на характеристиките на медийното влияние и

медийните операции, и представяне на теоретичен модел за тяхната 

класификация; 

- изследване и анализиране на съвременните подходи за оценка на

ефективността на медийните ефекти и медийните операции във военните 

конфликти; 

- формулиране на насоки за усъвършенстване на управлението на

медийните ефекти и медийните операции в един съвременен военен или 

въоръжен конфликт. 
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Всяка от главите отговаря на съдържанието на разглежданата 

проблематика и очертава основните проблеми стоящи за решаване в 

дисертацията. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния

труд 

Направения научен преглед на дисертационния труд и приложението 

към него извежда следните изводи: 

1. Материалът върху който се градят научно-приложните приноси на

дисертационния труд е оформен като завършено самостоятелно научно 

изследване в конкретната област от познанието, а именно в област на 

висшето образование 9. ,,Сигурност и отбрана", в професионално 

направление 9.1. Национална сигурност. 

2. Налице е пълно съответствие на темата на дисертацията с

поставената научна цел а именно: изследване характеристиките на медийните 

ефекти и медийните операции и разкриване на направления за повишаване на 

тяхната ефективност във военен конфликт, чрез усъвършенстване на 

процедурите по тяхното управление. 

3. Посочената цел на дисертационния труд и произтичащите

научноизследователски задачи, съответстват на получените резултати, както и 

на формулираните изводи и препоръки. 

4. Дисертационният труд е обстойно разработен, в достатъчен обем, за

такъв вид изследване. Основният текст обхваща 207 печатни страници. Всяка 

глава е обособен етап от решавания проблем и завършва с изводи, които 

спомагат за формирането на получените научни и научно-приложни приноси. 

Връзката между главите е осигурена от стила на изложението и позволява да 

се добие цялостна представа за научното изследване. Авторът е използвал 

1 70 литературни източника, 2 таблици, 15 фигури, 41 графики и успешно е 

обобщил резултатите от своята научно-изследователската работа в 

целесъобразни изводи и предложения. 
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Източниците, използвани при издигане на хипотези, са с безспорна 

научна стойност и не пораждат съмнения по отношение на формулираните 

изводи и заключения. Същите са използвани творчески за нуждите на

изследването, като са цитирани в съдържанието на дисертационния труд. 

В резултат от разработването на дисертационния труд научните 

резултати са правилно посочени и дефинирани от автора. В настоящата 

дисертация са представени оригинални научни и научно-приложни приноси: 

НАУЧНИ ПРИНОСИ: 

1. В изследването е добавено ново знание в предложената

характеристика на медийните ефекти и медийните операции и е разработен 

теоретичен модел за тяхната класификация по различни критерии в 

различните военни конфликти. 

2. По нов начин и с допълнителни аргументи са разкрити основните

предизвикателства при създаването на медийните ефекти и медийните 

операции в съвременните въоръжени конфликти. 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПPill-IOCИ: 

1.Анализирани са изискаванията към журналистите и ефектите от техните

професионални взаимоотношения с военнослужещите, когато са 

самостоятелно в зоната на операцията или са внедрени в подразделения на 

собствена, в съюзническа или вражеска армия. 

2. Формулирани са насоки за усъвършенстване на процедурите по

управление на медийните ефекти и медийните операции в новата 

информационна среда по време на военен конфликт. 

Приемам за достатъчни така получените научни и научно-приложни 

резултати и приноси в дисертационния труд и и ги определям като приносна 

част на дисертационния труд в научната област. 

По тематиката на дисертационния труд докторантът е представил пет 

публикации. Същите отразяват основни моменти от дисертационния труд и 

кореспондират с темата на дисертацията, като разширяват изследванията в 

разглежданата област и разкриват задълбочени познания. 
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Авторефератът е разработен съгласно изискванията на 

регламентираните документи (ЗР АСРБ и ГП1 ЗР АСРБ), отразява 

съдържанието на дисертацията и дава пълна представа за решените научни 

задачи и постиженията на автора, научната стойност и практическата 

приложимост на постигнатите приноси. 

3. Критични бележки

Наред с положителното в дисертационния труд на Габрие:ла 

Наплатанова има допуснати и известни слабости, от чисто технически, 

смислов и граматически характер. 

Като основна бележка определям липсата на апробация на получените 

резултати от изследването в дейността на националните контингенти на Р. 

България, участващи в операции по поддържане на мира. 

Според мен резултатите от апробирането на изведените и формулирани 

в разработката насоки за усъвършенстване на управлението на медийните 

ефекти и медийните операции в една ОПМ, в още поголяма степен биха 

подчертали тежестта на постигнатите науко приложните приноси на научно 

изследване. Разбира се разгледаната бележка може да бъде определена и за 

препоръка към автора на дисертационния труд за по нататъшно надграждащо 

начно изследване. 

Посочените критични бележки не се отразяват съществено върху 

значимостта на приносите в дисертационния труд, но с тяхното съобразяване 

дисертацията ще придобие още по категоричен характер на научна 

разработка. 

4. Заключение

Дисертационният труд показва, че кандидатът притежава задълбочени 

теоретични знания и способности за самостоятелни научни изследвания. 

Трудът е завършено научно-приложно изследване с получени и отразени в 

разработката резултати. Разработката е иновативно, завършено и лично дело 

на автора с безспорни научно-приложни приноси, съответстващи на 

критериите за придобиване на образователната и научна степен „доктор" по 
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Закона за развитието на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото прилагане. 

5. Оценка на дисертационния труд

Гореописаните достойнства на дисертационния труд, определят 

притежаваните от докторанта задълбочени теоретични знания по научната 

специалност и способност за извършване на самостоятелни научни 

изследвания. В качеството си на член на научно жури давам своята 

положителна оценка на представеният ми за становище дисертационен труд 

на тема: ,,УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЙНИТЕ ЕФЕКТИ И МЕДИЙНИ 

ОПЕРАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ", разработен от 

Габриела Димитрова Наплатанова - Русева и предлагам на научното жури 

да присъди на г-жа Наплатанова - Русева образователната и научна степен 

,,доктор" в област на висшето образование 9. ,,Сигурност и отбрана", 

професионално направление 9.1. ,,Национална сигурност", по докторска 

програма: ,,Военнополитически проблеми на сигурността". 

17.06.2019 г. 

гр. Шумен 

Член на научно-:ifо 
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