
Становище 

на доц., д-р Антоний Найденов Гълъбов, Департамент политически науки, Нов 

български университет, член на Научно жури по провеждането на защита на 

дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 

научна специалност 05.11.02 Политология (Публична администрация) в Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра Политология 

 

относно представения дисертационен труд на Николай Коцев Доцев, на тема: 

„Процесът на Стратегия за национална сигурност и връзката с отбраната” 

с научен ръководител: д-р Деница Хинкова 

Представеният дисертационен труд включва увод, изложение структурирано в 

чеири самостоятелни части, съпътствани от четири приложения и списък на 

използваната литература, (включваща 141 източника, от които 43 са на български език) 

отразяващо основни резултати от изследователската работа на докторанта, представени 

на 190 страници, и отговаря на всички академични изисквания за подготовката на 

дисертационна теза. Избраната проблематика е актуална и сравнително слабо развита в 

българската изследователска практика. 

Обект на изследователски интерес е процесът на изработване, одобряван, 

осъществяване, оценка, преглед и осъвременяване или преиздаване на стратегията за 

национална сигурност и връзката на този процес с отбраната. Авторът определя като 

предмет на дисертационното изследване съдържанието, етапите, дейностите и 

механизмите на функциониране, възможните модели и участници в процеса на 

стратегията, както и връзката на този процес с отбраната. Дефинирани п отози начин, 

обекта и предмета на изследването определят широк кръг от теми, част от които се 

отнасят помежду си по различен начин, не винаги и не единствено и само като предмет 

спрямо предмет на изследване. 

Целта на дисертационното изследване е да бъде изследвана реалната практика 

при развитието на стратегията за национална сигурност, включително да бъде 

дефинира процеса на стратегията, както и да бъдат определени възможни модели за 

развитие на този процес и да бъдат предложени конкретни възможности за 

усувършенстване на процеса на разработването на стратегия за национална сигурност 

на Република България. 

Изследователски задачи включват на първо място, определяне на водещата 

категория на анализа – процес на стратегията за национална сигурност. При 
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разгръщането на тази цел, дисертантът е изследвал модели на подобни процеси на 

стратегия в рамките на НАТО и ЕС, както и опитът и практиката в други страни, както 

и в България. Част от целите на изследването е да бъде определен оптимален, 

ефективен модел на процес, който би могъл да бъде приложен успешно при условията 

на България. Относително самостоятелно внимание е отделено на мястото и ролята на 

отбраната в рамките на процеса на стратегия за национална сигурност. 

Докторската теза, защитена в представеното изследване е, че съществува 

обективна необходимост да бъде дефиниран, въведен и осъществяван непрекъснат 

процес, в който да бъдат обединени разработването, одобряването, осъществяването, 

оценка на изпълнението, прегледът и осъвременяването на стратегията за национална 

сигурност. Тази теза е доразвита чрез спомагателна теза за необходимостта от законово 

регламентиране на процеса на стратегията за национална сигурност и отношението на 

отбраната към нея. Отхвърлена е хипотезата, че актуалното състояние или 

изграждането на подобен стратегически документи ad hoc. 

Първата част на дисертационния труд маркира теоретичните граници на 

изследвания проблем. В нея са изследвани типовете стратегически документи по 

националната сигурност. Втората част на дисертационното изследване е насочено към 

определяне на моделите, прилагани в организации като НАТО и ЕС, но и в отделни 

държави, които са установили свои системи на процеса на стратегия за национална 

сигурност. Анализирани са основни документи на САЩ, Германия и Холандия, 

очертаващи установените и работещи модели на процес на стратегия. В тази част на 

дисертационното изследване е мобилизиран и лични япоти на автора в процеса на 

стратегията за национална сигурност на Афганистан. 

В третата част на изследването е решена основната изследователска задача, 

свързана с определянето на основната категория „процес на стратегия за национална 

сигурност”. Изцяло е изследвана Стратегия за национална сигурност на Република 

България, (2011 година) Военната стратегия на Република България (2002 година) и 

Националната отбранителна стратегия на Република България от 2011 година. Изводът 

на автора се фокусира върху разбирането, че съществуващите стратегически документи 

от различен порядък в България, които биха дали основание да се смята, че е налице 

напълно разви рамка от документи, не означава че е налице пълноценно развит процес 
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на стратегия за национална сигурност. Изводите на автора се основават на оценка за 

ефективността и устойчивостта при реализирането на заложените в тези стратегически 

документи дейности. На базата на липсата на устойчивост, последователност и 

завършеност на процеса на стратегията за национална сигурност, авторът потвърждава 

основната си теза, че е налице обективна необходимост от изграждането на подобен 

процес и неговото трайно фиксиране в законови норми. 

В основните изводи от изследването е посочено, че в процеса на Стратегия за 

национална сигурност могат да бъдат обособени седем етапа: решение за разработване 

на стратегията; разработване; одобрение; осъществяване; оценка на изпълнението; 

преглед и осъвременяване, и преиздаване, както и свързаните с всеки от тези етапи 

допълнителин дейности. Освен това, описани са пет модела на процес на стратегия, 

които имат съществен изследователски и практически потенциал при анализа. Тези 

елементи на дисертационното изследване имат приносен характер. 

Значимостта на изследваната проблематика предполага необходимостта от 

допълнително развитие и задълбочаване на постигнатите в настоящето дисертационно 

изследване резултати. В тази насока са и основните теми, по които бих искал да 

формулирам въпросиет си към автора. На първо място, каква и теримонолигчаната и 

съдържатеелна разлика между стратегическо планиране и процес на стратегия? Ако 

става въпрос за промяна в мащаба на мислене по отношение на процеса на изграждане, 

приложение, оценка и развитие н стратегията за национална сигурност, то това не е ли 

въпрос на стратегическо планиране, което би трябвало да бъде основен елемент при 

разработването на всяка рамка от стратегически документи? 

На второ място, въвеждането на разбирането за процес, не предполага ли 

известно изместване на стратегическата перспектива? Ако приемем, че хоризонта на 

стратегическо планиране е над четиридесет-петдесет години, или в най-лоия случай – 

тридесетгодишен, как въвеждането на процесуалната перспектива се отразява върху 

стратегическия хоризонт? Релевантен ли е примерът с преосмислянето и 

актуализирането на стратегията на НАТО в контекста на новите рискове и заплахи, 

което бе поставено в основата на Срещата на високо равнище на НАТО в Уелс? 

И накрая, Ако процесът се отнася само до алгоритъма за изграждане на подобни 

стратегически документи, то как преосмислянето на досегашната практика в посоката, 
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предложена от автора би могло да доведе до подобряване на качеството, устойчивостта, 

предвидимостта и въздействието на стратегическите документи в сферата на 

националнаат сигурност и отбраната в Република България? 

В заключение бих искал да подчертая, че представеният дисертационен труд не 

само отговаря на всички академични изисквания за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор”, но и носи белезите на оригинална и активна изследователска 

позиция. Като имам предвид теоретичната зрялост, изследователската дисциплина и 

активната научна позиция на автора, убедено предлагам да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 05.11.02 

Политология (Публична администрация) на Николай Коцев Доцев за неговия научен 

труд, озаглавен: „Процесът на Стратегия за национална сигурност и връзката с 

отбраната”. 

. 

 

 

 

 

14 декември 2015 година  

София доц., д-р Антоний Гълъбов 

 

 


