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относно дисертационен труд на

ЯКОБ РУБ
на тема:

“ УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ И РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕН ПОДХОД КЪМ НАЦИОНАЛНАТА
УСТОЙЧИВОСТ”
за присъждане на образователната и научна степен "доктор", по докторска
програма „Управление в сферата на сигурността и обществения ред” в
професионално направление „9.1 Национална сигурност“.
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I.

Оценка на резултатите и приносите на кандидата в
дисертационния труд.

Съдържанието на дисертацията е структурирано в анотация, три глави,
заключение, библиографска справка и приложение.
Теоретичните приноси на докторанта могат да се обобщят като
систематизиране на научни теории и методи, удачното им интерпретиране
и създаване на ново знание за сигурността на Република България и
Държавата Израел.
1. Авторът интерпретира удачно известни научни теории и модели с
акценти на „Теорията на средната школа за националната сигурност” и
„Пентаграмния модел S.E.C.R.E.T“, и като прилага мултидисциплинарния
подход

представя

своята

концептуализация

за

възприемане

на

националната сигурност с фокус върху изграждане на регионално
сътрудничество за сигурност между държавите.
2. Съдържанието на понятието „национална сигурност“ е разгледано
балансирано в авторска концептуална рамка в обхвата от отбраната на
държавата и здравеопазване, образование и високо качество на живот,
което му е позволило да се фокусира и задълбочи изследванията си.
3. Правилно е направен извода, че историята на държавата отразяваща
опита от минали събития са едни от основните фактори, които формират
специфичния културен модел на нацията, оказват влияние върху
укрепването на държавата и на нейната национална устойчивост
посредством възприемане и обяснение на националната сигурност.
4. Направен е методологически принос за измерване на националната
сигурност

посредством

оценка

на

националната

устойчивост

–

интерпретация на модела S.E.C.R.E.T., като е предложена за концепция за
системи от три слоя: екосистема, динамика на постоянната промяна и
многообразието на реалността.
5. Представен е интегриран модел за създаване на концепция за
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сигурност чрез инструментите на ефективна политика и на претеглена
(скаларната) методология на базата на сравнителен анализ на състоянието
на сигурността на държавите в контекста на задълбочаване на
регионалното сътрудничество.
Практико-приложните приноси могат да се обобщят накратко като
генериране на конкретни сфери за сътрудничество между Република
България и Държавата Израел в области, в които са доказани значими
различия.
1. Предложена е удачна интерпретация на методологията на „големите
пет сфери“ за определяне и измерване на състоянието на националната
сигурност

в контекста на глобалното, регионалното и местното

пространство. На тази база е са получени конкретни резултати за тежест
на факторите по отношение на значението на оценяваните сфери, които са:
1) външната (регионална и международна/глобална) сфера - 25%; 2)
вътрешната сфера - 20%; 3) социално-икономическата сфера - 20%; 4)
сферата за сигурност - 25%; 5) сферата на потенциални предизвикателства
(заплахи и възможности) - 10%. Това е позволило на автора да дефинира и
измери "факторите на национална устойчивост", за изграждане на модела
на националната сигурност при оценка на средата за сигурност, които са от
важно практическо значение.
2. Формулирано е конкретно предложение - Държавата

Израел да

развива отношенията си със страни от външния кръг на Балканите: Гърция,
Кипър, Румъния, Черна Гора, Македония, Хърватия, което да включва
разузнавателно сътрудничество, съвместна военна подготовка и подобрени
политически и икономически отношения, чрез неформален „съюз на
Балканите“.
3. Укрепването на Българската система за национална сигурност е
предложено да се акцентира върху сътрудничеството между Република
България и Държавата Израел в тези сфери, където различията са по3

големи от 30%, а именно: 1) външна сфера: регионално пространство и
международно пространство; 2) Социално-икономическа сфера и 3) сфера
за сигурност.
Полученото ново знание може да бъде полезно на студенти докторанти,
изследователи, практици и всички интересуващи се от темата. Създадени
са условия за продължаване на изследванията по темата.
Анализът

на

съдържанието

на

представената

дисертация

и

специфичния и оформен стил на докторанта ми дава основание да направя
извода, че те са негово лично дело и постижение.
II.

Критични оценки, бележки и препоръки

Към критичните препоръки отнасям стремежа на докторанта да
обхване в по-голяма от необходимата степен разглеждането на отделни
проблеми от по-нисък порядък, както и по-внимателно да използва
термина „оптимален“ в науката за сигурността.
Препоръчвам, на базата на дисертационния труд, докторанта да издаде
монография.
III.

Заключение

На основание цялостното съдържание на представената за становище
дисертация и постиженията на докторанта давам ПОЛОЖИТЕЛНА
оценка на неговия дисертационен труд и на научните му постижения.
Предлагам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват
положително за присъждане образователната и научна степен „ДОКТОР”
в професионално направление „9.1 Национална сигурност“ по докторска
програма „Управление в сферата на сигурността и обществения ред” на
ЯКОБ РУБ.

Член на научното жури: ……………………
проф. д-р Евгени Манев
23 януари 2019 г.
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