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1. Предложеният за защита дисертационен труд идва да запълни една празнина в 

изследването на редица важни и актуални проблеми, свързани с хуманитарните 

операции и преди всичко с гражданско военните отношения и сътрудничество, които 

са основа за успешното провеждане на всяка хуманитарна операция и минимизиране 

на страданията и жертвите на населението. У нае липсва комплексно научно 

изследване по оеновен проблем на една от задачите на Българските въоръжени сили, 

задача, по която те трябва да имат висока подготовка и към изпълнението на която 

може да се наложи да се пристъпи към всеки един момент. У нас за тази подготовка се 

използват привнесени чужди документи, които не отчитат редица национални 

особености в различни аспекти.

Всяка една от решените научноизследователски задачи има своето виеоко 

актуално значение. Разкриването на връзката между хуманитарните операции и 

държавността има не само самостоятелното значение на този проблем, но напомня, че 

връзката с държавността е особено важна за веяка от останалите задачи на 

Въоръжените сили. Тази задача е актуална и сама по себе си, доколкото изследва 

симбиозата между трите оенови на държавността -  народ, правителство и армия. 

Актуалността е явна и за втората решена в изеледването задача за изиекванията към 

средата за сигурност при хуманитарните операции. Третата задача е за постигане на 

основната цел на изследването и актуалноетта й е очевидна.

2. Дисертантът е проучил задълбочено проблемите на изеледването. В 

библиографеката еправка е посочил 117 източника, от които 62 на български език, 45 

на английски и останалите -  неустановен, доколкото не са посочени заглавия, а еамо
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адрес на сайтове.

Посочените източници включват дисертационни трудове, монографии, научни 

студии, доклади от научни конференции, научни статии, други научни публикации, 

класически трудове, национални стратегии, доктрини, концепции, регламентирагци 

документи и други. Ползването на тези източници е позволило на автора да навлезе не 

само в конкретната среда на изследването и в проблемите, но и да про>^и редица 

фактори, които имат пряко или косвено отношение към обекта на изследването и да 

създаде условия за задълбочено системно изследване.

Като цяло, считам, че авторът на представеното изследване познава 

задълбочено обекта на изследване, средата на неговото съществуване и съответните 

взаимодействия. Това му е позволило да направи задълбочено системно изследване и 

да получи определени положителни научни резултати.

3. За своето изследване дисертантът е взел за основна научна технология 

Системния подход с всички необходими негови инструменти. Тази обединяваща 

методология му е позволила да направи едно задълбочено, достатъчно обхватно и 

резултатно изследване. Анна Караденчева показва добро владеене на избрания научно 

изследователски метод и умело го е използвала за постигане на положителни 

резултати и на реални научни и научно приложни приноси.

4. Представеният от автора за защита дисертационен труд излага резултатите от 

научното изследване в 172 страници в три глави, увод и заключение и 86 страници 

приложения.

В увода авторът разкрива целите на изследването, обекта и предмета на 

изследване и основните задачи, чрез решаването на които е изпълнено научното 

изследване. Моята оценка е, че всички те са правилно и точно определени, което е 

позволило успешното изпълнение на цялостното научно изследване.

В Първа глава на дисертация „Измерение на усещането за държавност“ е 

представено изследването, извършено за решаване на първата научноизследователска 

задача. Извършен е задълбочен анализ на държавността, представляваща триединство 

на правителство, народ и армия. Анализирани са успешно възникването, 

компонентите и функционирането на държавността, както и нейното нарушаване и 

отслабване.



За да се установят причините за отслабването на държавността е извършен 

успешен анализ на ситуациите, при които възниква това. Направен е успешен анализ 

на хуманитарната криза, на причините за възникване, възможното й развитие. 

Разкрита е същността на хуманната помощ.

Анализирана е правно-нормативната рамка на държавността. От отделните 

нормативни документи са селектирани, извлечени са и са анализирани членовете, 

които касаят темата, а също така и функциите на основните държавни органи в тази 

област. Оценена е функцията и ролята на всеки от нормативните документи и на всяка 

от институциите. Констатирана е недостатъчност на нормативността по отнощение на 

хуманитарните операции, включително и липса на необходими регламентиращи 

документи. Анализът на тази недостатъчност е достатъчно задълбочен и обоснован. 

Особено критичен е анализът на нормативните документи, касаещи действията при 

бедствия и кризи, които са пряко свързани с темата на дисертацията. Разкрити са и 

недостатъци в националната система за действие при кризи, която не е развита в 

необходимия за успешни действия структура и състав. Направена е оценка на 

Въоръжените сили на страната като реално организирана сила за успешно справяне с 

бедствия и кризи.

Направените изводи по Първа глава на дисертацията произтичат от анализите, 

направени в главата. Те са обективно изведени и представляват резултат от 

изследването, отразено в главата. Освен констативен, някои от тях имат и 

препоръчителен характер за усъвършенстване на системата за реагиране при бедствия 

и кризи.

Във втора глава на дисертационния труд е отразено изследването на обекта. 

Анализирани са схващанията на различните организации за същността на 

хуманитарните операции и на тази основа е формулирано ново определение, което 

развива наложилото се като го свързва с тезата за необходимост от възстановяване на 

държавността, което определение има приносен характер.

Основано на задачите за изпълнение в хуманитарните операции, формулирани 

от ООН, е развит модел на операцията, различен от този на бойните операции. На 

негова основа е извършен задълбочен анализ на операцията, на отделните й елементи 

и са разкрити всички характерни нейни черти и особености.



Анализирани са мисията, оперативните цели и критериите за тяхното 

достигане. Разкрити са и са формулиране възможните центрове на тежестта. Следва 

сполучливо разкриване на критичните способности на силите, провеждагци 

операцията. Разкрити са възможните основни особености в различните хуманитарни 

операции, които да създават допълнителни проблеми, нуждаещи се от добри решения. 

Техния детайлен анализ е насочен за решаване в трета глава на дисертацията.

Извършен е анализ на всеки от видовете хуманитарни операции, като за целта 

на изследването е направена нова класификация на същите. Особеност на новата 

класификация е удобството на обединяване на различни видове хуманитарни 

операции в една, съдържаща две или повече от така класифицираните операции. 

Разкрити са и успешно са анализирани особеностите на хуманитарните операции.

Анализирани са регламентиращите документи за използването на въоръжени 

сили в хуманитарните операции, включително и в исторически план, с което се 

проследява тяхното развитие и усъвършенстване. Последователно са анализирани 

документите на ООН, на НАТО и на Република България. Анализирана е 

терминологията, свързана с хуманитарните операции и съдържанието на отделните 

термини. Като цяло тези анализи са обогатили същността на съдържанието на тези 

операции.

Въз основа на анализа на Доктрината на Въоръжените сили на България е 

направена класификация на видовете операции по различни признаци. Подробно са 

анализирани онези операции в които може да има елементи на хуманитарни операции 

и да се изпълняват задачи, характерни за тях. Анализът е извършен много съвестно, 

въпреки изключително голямата детайлност в признаците, вложена в този документ.

Посочените анализи са позволили на автора да създаде една пълна картина на 

възможни хуманитарни операции.

Петте извода по втора глава от дисертацията, са направени на основание 

извършените анализи и изследвания, отразени в главата. Те са ясни и недвусмислени 

и имат заложени в тях приносни елементи.

Трета глава на дисертационния труд представя заключителния етап на 

научното изследване. На основата на предните две глави, създали фундамент за 

изграждане на цялостното изследване, тук са представени резултатите от 

същностното изследване и постигане на крайните изследователски цели.



Гражданско-военното сътрудничество (ГВС) е изследвано във всички основни 

аспекти задълбочено и резултатно. Анализирани са принципите за ГВС, извлечени от 

доктрината на НАТО и е направен извод, че те не отговарят на много от специалните 

изисквания и условия при хуманитарните операции, Това е наложило авторът, въз 

основа на направените изследвания и анализи в първите две глави да синтезира, 

формулира и предложи принципи за ГВС, които да са в съответствие с всички 

характеристики на хуманитарните операции и на всички случаи когато е необходимо 

установяване на ГВС. Формулирани са седем принципа. За тяхното формулиране 

допълнително е анализирана статистическа информация от реално проведени 

операции с необходимост от установяване на ГВС. Така формулираните принципи са 

подложени на тест чрез анкета проведена с з^астници от различни страни, които имат 

опит от операции, в които се е налагало установяването на ГВС. Резултатите от 

анкетата потвърждават правилността на предложените принципи.

Разкрита е необходимостта от създаване и приемане за изпълнение 

методология за изграждане на ГВС. Предложен е проект за такава методология, 

основан на разработените от автора принципи за изграждане на ГВС. Представеният 

проект е с приносен характер.

Анализирани са изгражданите структури на ГВС (CIMIC) в съответствие с 

регламентиращите документи на НАТО за операциите, които съдържат елементи на 

хуманитарни операции. Разкрита е сложността на изграждане структурите на ГВС 

поради разнообразието на учаетниците в него, многостранните взаимодействия и 

сложните условия, при които то се изгражда. Разкрита е структурата и функциите на 

звената, изграждани като част от военните структури, както и началните и срочни 

задачи, които те трябва да изпълнят по изграждането на ГВС, както и основните 

процеси на тяхното изпълнение.

Анализирана е структурата на изгражданото ГВС, като част от общата 

структура за контрол и управление, изграждана за операциите на СОС. Разкриването 

на тази структура и нейното взаимодействия с останалите елементи на общата 

структура осветлява по-пълно функциите на тези органи при изграждането, 

осъщеетвяването и поддържането на активно ГВС.

Отделно е извършен анализ на изграждане на структурата на ГВС съгласно 

мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ от плана за развитие на



ВС до 2020 година, въз основа на възложените задачи. Анализиран е редът за 

създаване на модулни формирования при кризи от невоенен характер и начините за 

тяхното използване. Изявени са проблемите и затрудненията за успешни действия, 

произтичащи от непълнота на регламентираш;и документи и липса на специализирани 

знания и умения на участващите в ликвидирането на тези кризи.

Именно към попълване на липсата на необходимите знания и умения за 

адекватни действия по изграждането на ГВС и успешно провеждане на хуманитарни 

операции като цяло или други действия в тази насока в другите операции са насочени 

следващите изследвания на дисертанта. Той е изследвал програмите за подготовка на 

потенциално възможните участници в изграждането на ГВС. Особено внимание е 

обърнато на обновяването на тези програми, на включването в тях на допълнителни 

дисциплини нужни на обучаваните потенциални участници в изграждането на ГВС.

Извършен е анализ на подготовката на формированията за операции от 

невоенен характер, направени са изводи по отношение на нейното усъвършенстване в 

различните й форми. Анализирани са планирането и подготовката на формите са 

практическо обучение чрез провеждане на учения и тренировки, както и на 

компютърно подпомаганите учения.

Направени са четири извода към трета глава, всеки от които има приносна 

стойност и са формулирани като препоръки, свързани с изграждането на ГВС.

На основата на направеното научно изследване, авторът е извлякъл и 

формулирал осем общи извода. Те са концентриран израз на направеното изследване 

и получените резултати.

5. В своето научно изследване дисертантът е получил значими научни и научно- 

приложни приноси. Те се изразяват в следното:

Научни приноси:

5.1. Създадена е нова, научно обоснована класификация на хуманитарните 

операции.

5.2. Предложени са принципи на изграждането на гражданско-военното 

сътрудничество в хуманитарните операции и при нуждата от хуманитарни 

действия в други операции или извън тях.

5.3. Доразвито е теоретичното познание за фундаментите на държавността и



тяхното възприемане в индивидуален и обществен план 

Научно-приложни принципи:

5.4. Предложена е методология за изграждане на гражданско-военните отношения 

в хуманитарните операции.

5.5. Предложен е модел за оптимизиране на подготовката в теоретичен и 

практико-приложен аспект на потенциалните участници в изграждане на 

гражданско-военно сътрудничество в хуманитарните операции.

5.6. Предложена е система от синтезирани знания за обучение на специалисти и за 

извършване на следващи научни изследвания в областта на гражданско 

военните отношения в хуманитарните операции.

Значителността на постигнатите приноси е очевидна. Те допринасят за по- 

нататъшното развитие на научността в сферата на хуманитарните операции и 

оптимизиране на подготовката и практическото използване на военните 

формирования в тези операции на основата на изграждане на по-успешно гражданско 

военно сътрудничество.

6. Посочените приноси са лично дело на дисертанта, което се доказва от 

системната цялост на изследването, силната взаимна обвързаност на частните 

изследвания и комплексността в решаване на научните проблеми.

7. Авторът има по дисертацията три публикации в рецензирани издания. И трите 

публикации са на български език и в български издания. Заглавията им показва пряка 

свързаност с изследването и излагат основни научни положение от нея, което дава 

основания да се приеме, че дисертационния труд е добре публикуван. Желателно е 

тези публикации да бъдат по-голям брой. Нямам данни за цитирания по направените 

публикации.

8. Нямам данни за използване на получените резултати в научната и социалната 

практика. В същото време в тях има значителен потенциал за такова използване в 

бъдеще.

9. В предложения научен труд има достатъчно голям потенциал за бъдещо 

използване в научните изследване. С него теорията за изграждане на ГВС е 

придвижена напред. На негова основа може да се оформи и публикува методология за 

изграждане на ГВС, която да стане наръчник на участниците в това изграждане.



включително да придобие официален препоръчителен характер за тях. Това го 

препоръчвам на автора.

10. Авторефератът към дисертационния труд е разработен съгласно изискванията. 

Той отразява правилно същността и структурата на дисертацията и дава достатъчно 

пълна информация за него.

11. Дисертационния труд е разработен прецизно, с ясно и с добър стил изложение. 

В електронното копие е осигурена отлична навигация в документа, като са използвани 

възможностите на текстовия редактор. Имам следните бележки:

• В библиографската справка поредни номера от 108 до 117 са с непълна 

информация: интернет източници съдържащи само адреси на уебсайтове..

• В увода е използван изразът „При репзаване на проблема се отстоява 

тезата...“. Тезите не се отстояват, а се доказват, което дисертантът прави 

успешно в дисертацията си, но трябва добре да се разбере, че отстояването 

на тезите е погрешен подход в научните изследвания.

Изложеното не засяга достойнствата на дисертационния труд и не влияе на 

качеството й и не намалява нейните достойнства.

12. Заключение:

Въз основа на изложените в рецензията аргумент, считам, че представения от 

дисертант Анна Веселинова Караденчева напълно отговаря на изискванията за 

дисертация за ОНС ,ДОКТОР“. Предлагам на членовете на журито по защитата да 

дадем ОНС „ДОКТОР“ по специалността „Организация и управление извън 

материалната сфера (Национална сигурност)“ на авторът на дисертационния труд 

Анна Веселинова Караденчева

Дата 20.04.2017 г. Рецензент:

(Владимир Величков)


