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Рецензията е написана от проф. дпн Тодор Александров Танев, член на научното 

жури, въз основа на Заповед на Ректора на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“   по №  РД 38-612/12.10.2015 г. 

Представеният дисертационен труд е резултат от усилията на полковник 

Николай Коцев Доцев докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Публична 

администрация“. Представеният дисертационен труд е резултат от целенасочена и 

последователна работа на докторанта на самостоятелна подготовка към катедра 

„Публична администрация“ през периода 2013 – 2015 г.  

Проблемът със стратегирането в областта на сигурността и специфичната връзка 

с отбраната възникна с особена острота след приемането на Конституцията на 

Република България от 7-то Велико Народно събрание през 1991 г. Дефицитът от 

политически, административен и професионален капацитет в тази област беше 

очевиден и по тази причина за подготовката и приемането на първия стратегически 

документ Концепцията за национална сигурност (1998 г.) от Народното събрание бяха 

необходими седем години.  

Кандидатът е практик с голям опит по предмета на своята дисертация. Може да 

се каже, че съществен елемент в изследователската енергия на дисертанта представлява 

доброто познание на предмета на този труд в неговите практически измерения. 

Осмислянето на този опит през концептуалната призма на стратегическото мислене и 

теория е предизвикателство, което заслужава да бъде положително оценено.   

Самата тема е извънредно актуална и дисертационният труд, подготвен от 

полковник Николай Доцев, „Процесът на стратегия за национална сигурност и връзката 

му с отбраната“ е продължение на усилията на българската експертна общност да 

развива капацитет за стратегиране на сектора сигурност в контекста на членството на 

страната ни в НАТО и ЕС и в отговор на съвременните предизвикателствата пред 

сигурността и отбраната както в национален, така и в съюзен формат. Именно по тази 

причина дисертантът е поставил акцент върху възможностите за усъвършенстване на 

цялостния процес на разработване, утвърждаване и осъществяване на стратегия за 

национална сигурност на Република България, като подзаглавие на разработката си.  

Цялостното изложение е логически издържано, добре структурирано и системно 

издържано. Дисертационният труд е с общ обем 144 стр. (без приложенията) 

Структуриран е, както следва: Увод (3-20 стр.); Глава първа - „Теоретико-
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методологически рамки за изследване на процеса на стратегия за национална 

сигурност“ (21 – 58 стр.); Глава втора - „Опит, подходи и практики при разработването 

на стратегии на съюзите, в които България членува и на някои държави“ (59 -115 стр.); 

Глава трета - „Български национален опит в разработването на стратегии в областта на 

сигурността и отбраната (116 -126 стр.); Глава четвърта, (която е и заключителна) - 

„Изводи и модели за процеса на стратегията за национална сигурност. Препоръки за 

пътя напред за процеса в България“ (127 – 144 стр.). 

Приложения: 1. Констатации и препоръки по процеса на стратегията в 

изследване на Алан Столберг и екип „Как държавите разработват документи по 

националната сигурност“ (146–156 стр.); 2. Казус: Стратегически въпроси за „Цялостен 

стратегически преглед на сигурността и отбраната на страната” (157-167 стр.); 3. 

Таблица - Процес на стратегиите за сигурност  в изследваните съюзи и държави (168-

170 стр.) 4. Таблица - Процес на стратегията за национална сигурност - етапи и 

дейности (171стр.).  

Използваната литература е в обем от 141 източника, разпределени както следва: 

фундаментални изследвания 43 бр., от които 12 на български език, включително три 

преводни издания и 31 от чужди автори на английски език; статии, 29 от които 12 са на 

български език от български автори и 17 - от чужди автори на английски език. Авторът 

е използвал 55 стратегически документа, от които 14 на български език и 40 на 

английски език, както и 15 нормативни акта, от които 6 национални и 9 чуждестранни.   

Цялостната ми оценка за дисертационния труд е положителна. Смятам, че 

поставените цели са постигнати по защитим начин. Налице са постижения и приноси, 

които дават основание работата да бъде защитена в официална процедура. По-

конкретно: 

В Увода са обосновани актуалността и значимостта на темата; маркирано е 

състоянието на разработване на проблема. Дефинирани са обекта, предмета, и целта на 

изследването „…да дефинира процеса на стратегията, да се формират негови 

теоретични модели и да бъдат предложени възможности за усъвършенстване (където е 

необходимо създаване) на единен процес на разработване, одобряване и осъществяване 

на стратегията за национална сигурност на Република България“. 
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Конкретизиран е желаният краен резултат, който се постига чрез специфично 

формулирани задачи, обединени в единен замисъл, подчинен на съответния 

методологически инструментариум.  

Оценката ми за глава първа „Теоретико-методологически рамки за изследване 

на процеса на стратегия за национална сигурност“  е положителна. 

В нея (стр. 21–58) се формулира теоретичната рамка и понятийния апарат, 

свързан с изследването, състоянието и познаването на проблема и нерешените задачи.  

Разглеждат се и са описани накратко типовете стратегически документи по 

националната сигурност, като национална стратегия, стратегия за национална 

сигурност; бяла книга за сигурността и отбраната; стратегически преглед на отбраната; 

национална отбранителна стратегия, национална военна стратегия и тяхната 

йерархическа структура.  

Изследва се теорията и познанието по процеса на стратегията за национална 

сигурност и неговите елементи, с което се създава необходимата база, за да бъде 

дефиниран „процес на стратегията за национална сигурност” и да бъде разкрита 

неговата същност и структура. Направен е сериозен преглед на различните подходи за 

разработване на стратегията за национална сигурност, което е принос в емпириката на 

изследването.  

Специално уточнение се дължи за стратегическия преглед на отбраната. Следва 

отчетливо да се прави разлика между публикуваните резултати, които се възприемат 

като документ и самия процес на прегледа, който се организира чрез система от 

процедури, които сами по себе си са отделен документ или отделни нормативни актове 

в цялостния процес на стратегиране. Авторът регистрира този факт на стр. 32 само с 

един от възможните варианти за решение. 

Оценката ми за глава втора „Опит, подходи и практики при 

разработването на стратегии на съюзите, в които България членува и на някои 

държави“ е положителна. В тази глава (стр.59 – 115) синтезирано е представен опитът 

от разработването на стратегии в областта на сигурността и отбраната в двата съюза, на 

които е член Република България – НАТО и ЕС.  

Изследването на този опит е ценен от гледна точка не само на участието на 

България в процесите по подготовката на последната стратегическа концепция на 
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Алианса, но и като участник в процеса на актуализация на Стратегията за сигурност на 

ЕС.  

В същата глава се разглеждат и процесите на стратегия за национална сигурност 

в няколко отделни държави – САЩ, Великобритания, Германия, Холандия и 

Афганистан. Добросъвестното изследване на процесите в тези страни реализира 

поставената цел на изследването – моделиране на единен процес на разработване, 

одобряване и осъществяване на стратегията за национална сигурност на Република 

България, който да бъде изграден на базата на положителния опит във водещите 

модерни демокрации, като се използва контрапункта на Афганистан – страна раздирана 

от вътрешни конфликти. В този смисъл възниква въпросът за развитие на приносния 

момент, чрез съпоставка на процеса в страна или страни от Югоизточна Европа, и/или 

Северна Европа, които също са разработвали свои стратегии. Принос за дисертацията е 

сравнителния анализ на моделите процеса на стратегия за сигурност. Особено 

внимание представлява анализът на методологията и процеса на стратегия за 

национална сигурност на Холандия, като  институционализиран подход, но  

функционален и гъвкав. 

Анализът на казус: Стратегията на Афганистан е смислен и многопластов, 

благодарение и на практическия опит и пряко наблюдение на процеса. 

Оценката ми за глава трета „Български национален опит в разработването 

на стратегии в областта на сигурността и отбраната“ (116 -126 стр.) е положителна. 

Представен е изключително систематизирано опитът в изграждането на 

стратегическа култура в сферата на сигурността, както и взаимодействието на 

отделните документи (Стратегия, Доктрина, Бяла книга). Анализът е обективен и 

достатъчно критичен с ценни препоръки. 

В заключителната глава четвърта „Изводи и модели за процеса на 

стратегията за национална сигурност. Препоръки за пътя напред за процеса в 

България“ (стр.127 – 144) е синтезиран международният и национален опит, подходи 

и практики и са дефинирани изводи за процеса на стратегия за национална сигурност. 

Приносен характер с практико-приложна насоченост имат препоръките в последния 

раздел на дисертационния труд, които са следствие на описания седемстъпков модел за 

управление.  
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ОБЩА ОЦЕНКА  

В дисертацията е направен задълбочен и систематизиран анализ на процеса на стратегия 

като „съвкупност от подходи и продукти, прилагани непрекъснато с присъща гъвкавост, 

с измерители за осъществяването и възможности за оценка, преглед, непрекъснато 

адаптиране, промяна и преиздаване, комбинирани и комуникирани по съгласуван начин, 

в рамките на който основните интереси, ценности и цели по националната сигурност 

създават рамка и основа за последващо стратегическо планиране на инструментите на 

националната мощ: дипломация, разузнаване, военни средства и икономика.” 

Съществен принос на дисертацията е и поставянето на дневен ред на темата за цялостен 

процес на стратегия за национална сигурност, особено в момент на тежки изпитания за 

системата на сигурността. Значителен изследователи принос има в идентифицирането и 

систематизирането на моделите на процес на стратегия, както и в прецизния 

сравнителен анализ на приведените примери. 

 

Оценка на възможностите за използване на получените резултати и препоръки за 

внедряване: 

Дисертационното изследване според мен има потенциал за публикация, необходима на 

широката експертна общност по темата.  

 

Оценка на автореферата:  

Авторефератът е съставен съгласно изискванията. Мнението ми е, че представя 

точно – акуратно и пълно – изследването на Николай Доцев и е надеждна основа за 

заключения за работата във всяко отношение 

Критични бележки: Част от вече отправените критични бележки и препоръки са 

представени в хода на изложението по отделните глави в рецензията. Като общи такива 

могат да се посочат и: 

- избраната като класическа дефиниция за национална сигурност, която е от 

законопроект (приет закон) не изчерпва смисъла на национална сигурност; 

- наблягането предимно на използването на националната мощ при гранд-

стратегията; 
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- По-схематичното представяне на процеса на дефиниране на националните 

интереси. (При представяне на връзката между националните интереси и стратегията за 

национална сигурност не е задълбочено анализиран универсалния подход, а са дадени 

само примери, въпреки че е отделено значително място на националните интереси и са 

представени общоприети дефиниции); 

- Липсата на обобщаващо заключение, което да потвърди тезата. 

 

Въпроси: 

 

1. Какви конкретни препоръки може да отправи дисертантът за оптимално 

реализиране на процеса на стратегия за национална сигурност в България и кой 

от анализираните пет моделa (институционализиран, цикличен, 

неинституционализиран ad hoc, скрит и др.) смята за най-рационален или най-

приложим в страната ни? 

2. При разработването на Европейска глобална стратегия за външна политика и 

сигурност (European Global Security Strategy) през 2015 г., до каква степен се 

наблюдава цялостен стратегически преглед  и осъвременяване според 

динамиката на средата или предимно може да има преиздаване на Стратегията 

от 2003 г.?  Доближава ли се този модел до представеното определение за 

„гранд-стратегия” и какво е благоприятното стратегическо позициониране на 

ЕС?  

3. Какви гаранции може да има за продължаването на стратегическия процес в 

Афганистан, за да бъдат осмислени усилията в процеса до момента? 

4. Защо дисертантът смята, че: „Роля на процеса стратегия за национална 

сигурност е да идентифицира, да дефинира и създаде условия, рамка за 

реализирането на националните интереси в условията на средата на 

сигурност.”? От гледна точка на осмисляне на аргументите в текста, би следвало 

стратегията да ги представи чрез адекватни формулировки и контекст като 

легитимира, подрежда приоритетно и постига съгласие за националните 

интереси, а те да са идентифицирани на предходен етап, особено безспорните 

или жизненоважните национални интереси като оцеляване на нацията. 

5.  При предложените етапи на процеса на стратегия трябва ли да бъде включен и 

мониторинг на осъществяването преди да има оценка на изпълнението? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Като имам предвид изброеното, а именно: полковник Доцев е изпълнил изискванията за 

самостоятелно разработване на дисертационен труд; създал е приносна разработка с 

определен практико-приложен характер; налице са резултати с приложен характер; 

трудът е реализиран в съответствие с високи професионални стандарти; както и 

неговото научно развитие до момента, убедено препоръчвам на уважаемото научно 

жури да вземе решение да предложи присъждане на Николай Доцев на научната степен 

„ДОКТОР “ по научна специалност 3.3 Политология (Публична администрация). 

 

София, 16.12.2015 г.                                    Рецензент: 

проф. дпн Тодор Александров Танев 

 


