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Александър Димитров Иванов  е докторант на самостоятелна 

подготовка, с тема на дисертационния труд: “ Отпадъците – социално-

екологичен проблем на националната сигурност”.  

Докторантът е положил всички изпити и докторантския минимум по 

специалността с отличен успех.  

Изнесъл е един доклад и има една отпечатана публикация от 

пътуващия семинар “Иновации в образованието” – 2014 и под печат една 

статия в Сборника от Пътуващ семинар „Иновации в образованието” – 2015 

г. 

В предложения дисертационен труд въз основа на задълбочено и 

прецизно направената литературна справка по проблема, извеждането на 

основни понятия и термини, докторантът формулира хипотезата, обекта, 

предмета и задачите в дисертационния труд.  Прецизно, отчитайки 

възрастовите особености и спецификата на образователните степени 

докторантът разработи  и проведе анкетиране сред обучаеми в СОУ и ВУ и 

обработи резултатите от нея, което му даде възможност да предложи 

Концептуален модел за повишаване на социално-екологичната грамотност и 

решаване на проблемите с отпадъците. 

Дисертацията е посветена на актуален, но недостатъчно изследван 

проблем – отпадъците като един от актуалните социално-екологични 

проблеми на глобализиращия се свят. 

В увода са обосновани актуалността на темата и нейната научна и 

научно-приложна значимост. Определени са обектът и предметът на 

изследването. Формулирани са целта и задачите на дисертационния труд. 



В основите на изследването стои предпоставката, че екологичните 

проблеми, независимо от техния произход, са ключов фактор, който наред с 

останалите влияе върху сигурността във всичките й проявления и само при 

стабилно, финансово осигурено, проспериращо и генериращо сигурност за 

гражданите общество, може да се говори за ефикасно преодоляване на 

екологичните проблеми, респективно за национална сигурност. До този 

момент, въпреки многобройните изследвания, националната сигурност 

много рядко е поставена в контекста на замърсяването на околната среда.  

Дисертационното изследване е актуално и по още няколко причини: 

На първо място хората в България не осъзнават напълно факта, че 

сигурността на обществото и тяхната лична сигурност в крайна сметка не е 

единствено задължение, отговорност и функция на действията на 

държавните структури, а е сложно мултиплициран ефект от усилията на 

всички.  

На второ място дисертационното изследване се центрира върху един 

болезнен за българското общество проблем, а именно, проблемът с 

отпадъците. Твърде много се говори и пише за замърсяването на околната 

среда, за начините за намаляване и обезвреждане на отпадъците, но голяма 

част от обществото не притежава необходимата социално-екологична 

грамотност за решаване на този проблем.  

На следващо място, дисертационното изследване е ориентирано към 

един от съществените елементи при решаването на всеки проблем, а 

именно, неговото ефективно управление. 

Предлаганият дисертационен труд разглежда структурите и 

функциите на социално-екологичните системи. Екологичната сигурност в 

глобализиращия се свят и казусът “глобализация - социална екология – 

национална сигурност” като особено важни за нормалното развитие и 

съществуване на всяка държава са представени в съответствие със 

съвременното им състояние. Проблемите на социално – екологичната 

политика, глобализацията и устойчивото развитие на съвременното 

общество намират място в настоящия труд. 

В дисертационното изследване се анализира управлението на процеси 

и ресурси като теоретична основа за изясняване на проблемите, свързани с 

управлението на отпадъците.  Обсъждат се добрите световни практики и 

пътищата за преодоляване на проблемите, свързани с отпадъците. 

Съществено място в дисертационния труд е отделено на пряката 

връзка между замърсяването на околната среда и националната сигурност. 

В този смисъл дисертационният труд е насочен към приложно поле, 

което към настоящия момент е слабо разработено. 

Дисертационното изследване е структурирано в три глави, които 

отговарят на заявеното намерение да се докаже връзката между социално-

екологичните проблеми и националната сигурност.  



В първа глава „СОЦИАЛНО-ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА» са анализирани различни схващания за процесите на 

глобализация, кризите в глобализиращия се свят, проблемите на 

антропогенното замърсяване и параметрите на националната сигурност. На 

анализ е подложен и проблемът за социалната екология и проявяващите се 

екологични проблеми в процеса на глобализация. Посочени са параметрите 

на екологичната криза. Особено място е отделено на казуса „глобализация – 

национална сигурност -  социална екология“. 

В глава втора „ОТПАДЪЦИТЕ –СОЦИАЛНО-ЕКОЛОГИЧЕН 

ПРОБЛЕМ НА СИГУРНОСТТА” се разглежда съвременното състояние на 

проблема със замърсяването на литосферата, както и проблемите с 

намаляване на количеството и обезвреждането на отпадъците. Особено 

внимание е отделено на йерархията при управление на отпадъците.  

Третата глава „МОДЕЛ ЗА РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНО-

ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ОТПАДЪЦИТЕ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОБЛЕМ, 

ПРОЦЕДУРА И АНАЛИЗ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО” може да се разглежда 

като своеобразна емпирична проекция на теоретичния модел, формулиран в 

първа и втора глави. В нея са публикувани данните и анализите от 

емпиричното изследване. От тях произтичат изводите за социално-

екологичната грамотност на обществото, които ще се отразят върху 

националната сигурност. В резултат от анализите в тази глава и в крайна 

сметка от цялото дисертационно изследване докторантът формулира 

препоръки, свързани със социално-екологичния проблем, касаещ 

отпадъците, които да повишат равнището на сигурността на гражданите в Р 

България като акцентира върху факта, че решаването на социално-

екологичния проблем с отпадъците гарантира сигурността.  

 Ситуацията в страната и в глобален мащаб дава основание на 

докторанта да счита, че няма конкретен нормативен документ, който да 

третира социално-екологичните проблеми на глобализиращия се свят и в 

тази връзка на база направените проучвания, изводи и констатация от 

теоретичния анализ да предложи Методика за разработване на 

Концепция за решаване на социално-екологичните проблеми, като 

особено място в нея заема предложението за разработване на Програма и 

Концепция за социално-екологична грамотност. 

 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 Предложен е критичен анализ на казуса “глобализация – 

национална сигурност – социална екология». 

 Изследвано е съвременното състояние на теорията за сигурността 

и са дефинирани ключовите фактори за нейното постигане. 

 Изследвани са процесите на глобализация като източник на 

екологични проблеми. 



 Определено е мястото, ролята и задачите на различните 

институции и обществото като цяло за гарантиране на социално-

екологичната сигурност. 

 Предложена е диагностика на социално-екологичния прооблем, 

свързан с намаляване на количеството, депонирането и обезвреждането на 

отпадъците в контекста на националната сигурност. 

 Изследвана е социално-екологичната грамотност на ученици и 

студенти, свързана с проблемите с отпадъците. 

 Разработен е концептуален теоретичен модел за решаване на 

социално-екологичните проблеми в съответствие с условията и 

обстоятелствата в страната и глобализиращия се свят. 

 Обоснована е необходимостта от преосмисляне на управлението 

на организациите в сферата на образованието с цел повишаване на 

социално-екологичната грамотност на населението и ефективно решаване 

на социално- екологичните проблеми и изграждане на личности с ценностни 

ориентации за разбиране на взаимоотношенията общество-природа в 

условия на глобализация, което е своеобразна гаранция за социално-

екологичната и национална сигурност на всяка държава. 

 На основата на анализ на научната литература и нормативната 

база, който показва, че няма конкретен нормативен документ, който да 

третира социално-екологичните проблеми, свързани с отпадъците и в тази 

връзка на база направените проучвания и констатации от теоретичния 

анализ са предложени: Методика за разработване на Концепция за 

социално-екологичната грамотност и Програма за повишаване на  социално-

екологична грамотност. 

 В заключение, считам че предложената дисертация и авторефератът 

отговарят напълно на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ за 

такъв вид научен труд. 

 Оценявайки предложеният дисертационен труд, който недвусмислено 

представя докторанта като оформен, задълбочено познаващ проблемите и 

високоерудиран научен работник, горещо препоръчвам на многоуважаемото 

Научно жури да присъди на Александър Димитров Иванов 

образователната и научна степен „доктор” в ОБЛАСТ НА ВИСШЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ; ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА  (ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И 

ДИДАКТИКА– СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ). 
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