
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доцент доктор Петър Николов Моллов 

Военна академия „Г. С. Раковски” , 

 

относно дисертационния труд на Николай Коцев Доцев 

на тема  

„ПРОЦЕСЪТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ  

И ВРЪЗКАТА МУ С ОТБРАНАТА ”,  

 

представен за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор” в област на висше образование 3. - „Социални, стопански и правни 

науки“, професионално направление 3.3. - „Политически науки” и научна 

специалност „Публична администрация“. 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Небивалата до сега скорост на промяната във всички области на 

обществения живот в съвременната „Информационна епоха“,  поражда 

необходимост от бързи и адекватни промени на политиките, стратегиите, 

плановете, тактиките, процедурите и действията за осигуряване на 

сигурността. Изследванията на докторанта разкриват известна неадекватност 
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на прилагания в Република България подход за разработване на Стратегия за 

национална сигурност и необходимост от превръщането му в постоянен, 

добре структуриран и институционализиран  процес.  По този начин е 

формулиран актуален проблем на дългосрочното планиране на отбраната и  

сигурността. Изследването на този проблем е позволило разкриване на 

пътища за усъвършенстване на процеса на разработване на стратегии за 

отбрана и сигурност в Република България, тяхното осъществяване и оценка. 

Акцентира върху осмислянето на стратегията като процес, защото според 

докторанта в съвременните условия на средата на сигурност самата стратегия 

за национална сигурност се превръща в процес. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Дисертационният труд е структуриран в увод, четири глави (2-ра, 3-та, 

4-та и 5-та точки), приложения, библиография и речник на съкращенията. 

Добавени са биографична справка  на докторанта и по-важните публикации. 

В увода е представено кратко описание на извършеното в 

докторантския труд. Посочени са обекта, предмета, целта, основната и 

поддържащата тези, алтернативната хипотеза, желаният краен резултат, 

изследователските задачи, използваните методи за изследване, основанието 

на приетите доказателства, основните източници на изследването и 

наложените ограничения. Дадени са структурата и кратко описание на 

отделните точки от  нейното съдържание. 

В първа глава са изследвани различни типове стратегически 

документи за национална сигурност, тяхната йерархична зависимост, както и 

смисъла и съдържанието, влагани в тях в различни държави и от различни 

автори. Обърнато е по-сериозно внимание на „Грант“ стратегиите, 
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стратегиите за национална сигурност, националните военни стратегии и 

белите книги. Посочена е връзката им със доктрините, тактиките и 

процедурите. Определени са някои фактори, влияещи върху разработването 

на доктрините. Разгледана е връзката с отбраната, чрез формулиране на 

основни понятия, като отбранителна политика, военни способности, 

въоръжени сили и други. Изследвани са различни теории относно 

схващанията за „процес“ и „стратегия“. Разкрито е мястото на Стратегията за 

национална сигурност в системата за национална сигурност. Разгледана е 

ролята на ресурсите в процеса на разработване на стратегии. Изследвани са 

етапите и стъпките за разработване на стратегии. Очертани са основните 

характеристики на стратегическото ниво на управление на държавата. 

Във втора глава са изследвани опита, основните подходи и практики 

при разработването на стратегии в НАТО, ЕС, САЩ, Великобритания, 

Германия, Холандия и Афганистан. 

В трета глава е изследван българския национален опит в разработване 

на стратегии в областта на отбраната и сигурността. Обърнато е внимание на 

връзката между стратегиите за сигурност и отбрана. 

В четвърта глава, в резултат на изследванията посочени по-горе са 

направени изводи и са обобщени модели за процеса на разработване на 

Стратегия за национална сигурност. Предложени са конкретни препоръки за 

неговото усъвършенстване в Република България.  

Дисертационният труд се състои от 190 страници, от които: основен 

текст - 144 страници, 4 приложения - 26 стр., 2 бр. публикации по 

дисертацията.  

Обемът, структурата и формата на предоставените материали по 

дисертационния труд съответстват на изискванията. 
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3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд.  

3.1.  Изследвани са различни теоретични схващания за стратегии в 

областта на отбраната и сигурността, и процеса на тяхното разработване. 

3.2.  Изследван е опита на НАТО, ЕС, САЩ, Великобритания, 

Германия, Холандия и Афганистан при разработването на стратегии за 

сигурност. 

3.3. Изследван е българския национален опит за разработване на 

стратегии в областта на отбраната и сигурността. 

3.4. Обоснована е необходимостта от институционализиране на 

постоянен процес за разработване на стратегия за национална сигурност в 

Република България. 

3.5. Формулирани са конкретни практико-приложни препоръки за 

усъвършенстване на националния процес за разработване на Стратегия за 

национална сигурност. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд. 

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 организацията на 

дългосрочното планиране на отбраната и сигурността, и по-конкретно на 

процеса за разработване на Стратегия за национална сигурност на Република 

България. 
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5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

Авторът е представил 2 публикации в обем от 36 стр.,  както следва: 

 Доцев, Николай, “Отбраната в стратегията за национална 

сигурност на Република България” “Аспекти на сигурността:, Сборник, 

София 2012 г., Дипломатически институт при министъра на външните работи 

на Република България, 12 стр. 

 Доцев, Николай, Процес на стратегията за национална сигурност. 

Стратегическо предвиждане и анализи”, Годишник на факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ 2015 г. - 24 стр. 

Приемам и двете публикации. Нямам информация за цитирането им от 

други автори. Посочените публикации са свързани с дисертационния труд. 

Разработени са лично от докторанта. Всичките допринасят за постигане на 

целите на дисертацията. Те са резултат от проведени изследвания и показват 

изследователските способности на докторанта. 

Следва да се отбележи, че повече от половината период на работа по 

докторантурата докторантът е прекарал в щаба на ИСАФ в Кабул, 

Афганистан, което значително намалява възможностите за публикуване, но 

както е видно от биографичната справка, двете представени публикации 

показват трайния интерес към тематиката и успешно надграждат предишни 

негови публикации като “Развитие на военната стратегия – българска гледна 

точка” (2004), „Използване на въоръжените сили при вътрешни кризи” (2006), 

“Трио стратегии – стратегическо преосмисляне  2010” (2010), „Отбраната в 

стратегията за национална сигурност” (2011). 

 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 

Източниците от библиографския списък са цитирани коректно  и 
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уместно в текста на дисертацията. Цитирани са 141 библиографски единици, 

от които 44 на кирилица. 

Броят и съдържанието на литературните източници свидетелства за 

значителна информационна осведоменост на докторанта, а резултатите от 

техния анализ за научно-изследователска компетентност. 

 

7. Оценка за автореферата. 

Авторефератът е в обем от 45 стр. Той отразява достоверно и 

изчерпателно структурата и съдържанието на дисертационния труд. 

Разработен е в съответствие с нормативните документи. 

 

8. Критични бележки. 

В увода на дисертационния труд е посочено, че основната част на 

дисертационния труд се състои от 3 глави (стр. 18), като е пропусната 

четвъртата – изводи, модели и препоръки. 

Използван е широко разпространения израз (клише) - „сигурност и 

отбрана“, който е съдържателно и логически некоректен тъй като отбраната 

се съдържа в сигурността Тя е част  от сигурността1. 

При странирането на автореферата са допуснати несъответствия на 

посочените в съдържанието страници и текста на автореферата2.  

Посоченото по-горе, не се отразява съществено на качеството и 

приносите на дисертацията.  

 

9. Лични впечатления. 

От разработката се вижда, че докторантът притежава значителен опит 

                                                      
1 чл. 4 (1) от „Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България – „Отбраната на Република 

България е част от националната сигурност ….“ 
2 Виж – I.5., I.6., II., III., IV., V. и VI. 
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от работа в национални и международни стратегически структури, както и  

способности за научни изследвания, висока теоретична подготовка, 

задълбочено познаване на изследвания обект.  

 

10. Заключение. 

Разработеният от Николай Коцев Доцев дисертационен труд отговаря 

на изискванията за придобиването на научната и образователна степен 

„доктор”, регламентирани в Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и Правилника за неговото прилагане в област на висше 

образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално 

направление 3.3. „Политически науки”, с научна специалност „Публична 

администрация“. 

 

11. Оценка на дисертационния труд. 

Оценката на дисертационния труд е положителна.  

Предлагам на членовете на научното жури да вземат решение за 

присъждане на Николай Коцев Доцев на научната степен “доктор” по 

професионално направление 3.3. „Политически науки”, с научна специалност 

„Публична администрация“. 

 

София, 20.11.2015 

г. 
Член на журито ..................... 


