
XI. И . M imiM Pn??’’ S

^ j* * e e o « o c o « * * o e  g

йК»л

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”
______________________ ФАКУЛТЕТ „НАВИГАЦИОНЕН”______________________
Катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”

С Т А Н О В И Щ Е

от професор д-р инж. Георги Василев Камарашев, 
професор в катедра “Национална и регионална сигурност’ 

при факултет “Общовойскови” на НВУ “Васил Левски”

на дисертационния труд за придобиване на образователната и научна 
степен „доктор”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, 
докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”

Автор на дисертационния труд: капитан 111 ранг Валентин Симеонов Василев

Тема на дисертационния труд: “Анализ и оценка на заплахите за 
офшорната промишленост в националните морски пространства на

Република България“



1. Актуалност на разработвания проблем

Очакванията за откриване на залежи от стратегически енергийни 

ресурси със стопанско значение в дълбоководната зона на 

националните морски пространства (НМП) и произтичащите 

възможности за регистриране на компании извън юрисдикцията на 

територията в която протичат основните им стопански дейности 

извежда на преден план необходимост от определяне ролята на ВМС в 

процеса на формиране на стабилна и предвидима среда на сигурност и 

безопасност за развитие на офшорната промишленост в НМП на 

Република България.

Динамиката на съвремието показва недостатъчната степен на 

разработеност на реално съществуващ научен проблем и извежда на 

преден план актуалността на целта и конкретните задачи, разработени в 

дисертацията.

2. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта

Познавайки в пълност актуалното състояние на теорията и 

практиката по разработвания проблем, капитан III ранг Василев се е 

постарал да намери научно обосновани отговори на формулираните 

научноизследователски задачи в съответствие с поставената цел на 

изследването.

В процеса на разработване на дисертационния труд авторът е 

направил удачна подборка на източниците описващи издигнатия 

проблем, като творчески коректно е използвал 90 източника, което 

показва задълбоченост и щирока обхватност при подготовката и 

извърщването на научно-изследователския процес.



3. Съответствие на избраната методика на изследване с целта и 

задачите на дисертационния труд

Избраната методика на изследване в процеса на разработването на 

дисертационния труд е основана на системния подход е използването 

на вероятностни модели за оценка на статистическите резултати, като 

дескриптивна статистика, включваща статистически методи за 

събиране, табулиране и обобщаване на данни, математическия анализ и 

синтез на получените резултати от изследванията.

Сценарийният подход е приложен при проектиране на потенциални 

заплахи върху условията на средата в Черно море и разкриване на 

критични уязвимости в защитата на офшорната индустрия, а чрез 

синтез и моделиране са представени реактивни и проактивни 

управляващи въздействия от ВМС.

За решаване на отделните изследователски задачи са използвани 

разнообразни общонаучни методи, които отразяват достиженията на 

националната и световната теория и практика в изследваната област -  

формална логика е нейните способи, индукция, дедукция и аналогия; 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, типизация, абстракция, 

наблюдение и др. Същите успещно обслужват потребностите на 

научното изследване и представят достоверни за практиката научни 

резултати.

4. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в

дисертационния труд

В резултат на разработването на дисертационния труд като 

изследователски резултати на докторанта приемам:



Научни приноси:

1. Прецизирана е системата от термини и категории, съобразена с 

международно приети стандарти и традициите на българската военно

морска наука, необходима при управление на защитата на офшорната 

промишленост.

2. Доразвита и обогатена е теорията свързана с вероятните заплахи 

за офшорната промишленост и околната среда, факторите за 

формиране на заплахи и уязвимости на нефто-газодобивни обекти, 

адаптирани към условията на средата в Черно море.

Приложни приноси:

1. Адаптиран към условията на морската среда е НОРД- 

когнитивния цикъл и е извършена оценка на възложените мисии и 

произтичащите задачи на ВМС, в контекста на които същите 

реализират защитни дейности.

2. Предложен е модел за стандартни процедури за работа на щаб, 

базиран на итерационен алгоритъм за анализ и оценка на заплахи и 

опасности.

3. Предложена е примерна структура на план за управление на 

защитата на офшорен обект, като са идентифицирани задачи и 

дейности на ВМС.

Основните научни и приложни резултати от извършените 

изследвания в дисертационния труд се свеждат до доказване с нови и с 

известни средства на съществени нови актуални страни на 

съществуващи научни проблеми и теории. Резултатите от извършените 

в дисертационния труд изследвания представляват лично дело на 

дисертанта и са приложими при планирането на защитата от ВМС и



изготвянето на стандартни процедури за работа на щабовете; при 

подготовката на формирования от ВМС и обучението на курсанти и 

специализанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

По тематиката на дисертационния труд докторантът е представил 

пет публикации. Същите имат характер на научни доклади, пряко 

кореспондират с темата на дисертацията и са анонсирани на 

авторитетни научни форуми.

5. Критични бележки

Наред с положителното в дисертационния труд на капитан III ранг 

Василев са видни и слабости свързани с оформянето на дисертацията и 

автореферата, неточности, повторения, неизчистен стил на изложение и 

редакционни грешки, които не намаляват научната му стойност, но 

влощават външния вид на труда.

Посочените недостатъци не се отразяват съществено върху 

значимостта на приносите в дисертационния труд. Дисертацията е 

задълбочен и добре оформен научен труд от изследването на актуален 

проблем и е с постигнати значими научни и приложни приноси, 

доказващи способността на докторанта самостоятелно да разработва 

важни въпроси за теорията и практиката.

6. Заключение

Представената дисертацията е задълбочен и завърщен научен труд 

от изследването на актуален проблем с постигнати значими научни и 

приложни приноси, доказващи способността на докторанта 

самостоятелно да разработва важни за теорията и практиката на ВМС 

въпроси.



От анализа на разработката се налага извода, че дисертационният 

труд притежава научни и приложни приноси и отговаря на Закона за 

развитие на академичния състав в Р. България и правилника за 

неговото прилагане и убедено предлагам на научното жури да присъди 

на капитан III ранг Валентин Симеонов Василев, ОНС „доктор” за 

разработения труд на тема „Анализ и оценка на заплахите за 

офшорната промишленост в националните морски пространства на 

Република България” в професионално направление 9.2. „Военно дело” 

по докторска програма “Организация и управление на въоръжените

сили”.
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