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      1. Общи данни по процедурата 

Представен е дисертационен труд с обем 190 стандартни страници, разделен на 

увод, 4 части и приложения. Научният апарат съдържа 126 заглавия. Източниците са 

разнообразни, актуални, авторитетни и сред тях няма неизползвани, т.е. 

библиографията е действително и пълноценно приложена. Значимо място в цитираната 

научна литература заемат имащи пряко отношение към темата работи на български 

автори. 

Дисертационният труд в този вид покрива  изискванията на действащите 

нормативни документи - ЗРАС, както и Правилника за неговото прилагане и 

документите на Софийския университет, особено от гледна точка на качеството на 

текста.  

 

 2. Характеристика на структурата на дисертационния труд 

Избраната структура на дисертацията съответства на препоръчителните 

стандарти за цялостно изследване, предназначено да валидизира теоретични 

предпоставки на една динамично развиваща се научна и приложна област. 

Последователно и аргументирано са дефинирани логиката и последователността на 

анализа, целта, задачите, изследователската теза и – макар и кратко – ограниченията на 

изследването.  

Добросъвестно са използвани широк кръг първични и вторични източници на 

факти и данни, като особена стойност има изследването на случай (разработването и 

прилагането на афганистанската стратегия за национална сигурност), към който 

дисертантът има пряко лично отношение. Съществено достойнство на дисертацията е 

нейната подчерана практико-приложна ориентация.  

Общото впечатление от структурата на дисертационния труд на Николай Доцев 

показва изградена теоретико-методологическа култура, самостоятелно изследователско 

мислене и отлично владеене на практическите техники на разработване на такъв тип 

текстове.      

   

3. Оценка на дисертационния труд  

Цялостната оценка на предлагания дисертационен труд говори категорично за 

високата подготовка на дисертанта и и за способност целенасочено да се преследва 

реализирането на сложни научни задачи. Въпреки че прилага редица утвърдени 
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концепции,  Николай Доцев ги осмисля творчески и успешно се стреми да ги приложи 

в български контекст. 

Бих конкретизирал оценките си за достойнствата и приносите на 

дисертацията в следните три пункта. 

Първо, изборът на темата. Темата несъмнено е дисертабилна, тъй като е 

открита и съдържа множество предизвикателства. Актуалността на проблематиката е 

особено ясно откроена, тъй като успешната реализация на възприетия иновативен 

подход – да се анализира процеса на разработване и прилагане на стратегията за 

национална сигурност (вместо традиционното съсредоточаване върху продукта) могат 

да очертаят насоки за решаване на редица проблеми на стратегирането в сферата на 

сигурността, а и в българската публично управление като цяло.  

Второ, изграждането на добре концептуализиран теоретичен модел на 

стратегическите документи в сферата на сигурността, изясняващ основните 

понятия, процеси и връзките  между тях.  

Трето, приложеният подход за емпирична верификация на теоретичния 

модел, най-вече чрез успешно прилагане на метода „анализ на случаи”. Николай 

Доцев се е справил много добре с това предизвикателство, като стъпва и на свой 

собствен емпиричен материал (свързан с разработването и прилагането на 

афганистанската стратегия). В това отношение, според мен, трудът има безспорен 

приносен потенциал и създава полезни перспективи за по-нататъшното развитие на 

изследванията в даденото направление.  

Представеният от дисертанта автореферат отговаря на изискванията. 

 

3. Критични бележки и препоръки  

Изтъкнатите по-горе положителни страни на депозирания материал категорично 

доминират в общата ми оценка. Имам конкретни въпроси, критични бележки и 

препоръки, които, надявам се, биха помогнали за усъвършенстване на по-нататъшната 

изследователска дейност на дисертанта.  

Сред всички възникващи дискусионни въпроси би отправил към дисертанта 

следния: кои са основните сходства и различия в процеса на прилагане на 

политиките и стратегиите и как може да се определи спецификата на процеса на 

прилагане и оценка на стратегиите. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Като имам предвид: научно-теоретичната, изследователската и приложната 

значимост на темата и ясно откроените достойнства и приноси на труда 

 

препоръчвам на уважаемото жури ДА ГЛАСУВА ЗА  присъждане на 

научно-образователната степен „доктор” на Николай Коцев Доцев.  

 

 

02.12.2015 г.                                    Изготвил становището: 

 

      доц. д-р Александър Маринов   


