
СТАНОВИЩЕ

от
проф. д.н. Николай Георгиев Палашев

Университет по библиотекознание и информационни технологии,
член на научно жури по Заповед № РД-09-504/07.11.2022 г. на директора на

ИФСН, БАН

за
дисертационния труд „Рискове и заплахи от ислямизма за

националната сигурност на България“ на Ганчо Костадинов Ганев за
придобиване на образователна и научна степен „доктор“  по п.н. 2.3.

Философия, Докторска програма „Философия на религията и
религиознание“ 



І. Обща характеристика на дисертационния труд

Представеният  за  становище  научен  труд  „Рискове  и  заплахи  от
ислямизма за националната сигурност на България“ от Ганчо Костадинов Ганев
от структурна (увод, четири глави, заключение и библиография с обем 216 стр.)
и съдържателна гледна точка отговаря на тематиката, критериите, изискванията
и  спецификата  на  професионално  направление  2.3.  и  спецификата  на
докторската програма „Философия на религията и религиознание“.

Представените  публикации  и  документи  от  кандидата във  връзка  с
придобиване на научна степен „доктор“ са в съответствие с Правилата на НС на
ИФС, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за
заемане  на  академични  длъжности  в  БАН  и  Правилника  за  прилагане  на
ЗРАСРБ. 

Актуалността на темата на дисертационния труд „Рискове и заплахи от
ислямизма за националната сигурност на България“ е безспорна, още повече
като  се  има  предвид,  че  ислямистките  идеи,  особено  в  последните  няколко
десетилетия, оказват сериозен ефект върху публичния дебат и политическите
практики в редица национални държави, не само на Балканите, но и във Европа.
В този смисъл приемам поставената от кандидата цел, а именно да се докаже
наличието, да се идентифицира и изследва средата и условията, при които се
осъществява ислямизмът като религиозно-политически модел и влиянието му
по отношение  на  рисковете  и  заплахите  спрямо неислямските  държави,  и  в
частност спрямо България. От тази гледна точка, правилно е дефиниран обектът
на  изследването,  а  именно  ислямистките  партии  и  движения,  както  и
радикализираните общности. В контекста на посоченото, считам, че избраните
от кандидата научни методи за изследване са адекватни и ефективни.

Библиографията към научния труд „Рискове и заплахи от ислямизма за
националната сигурност на България“ отговаря на изискванията. Впечатляващ е
броят на ползваните източници – 141, като значителна част от тях са трудове на
доказани в областта на религиознанието и националната сигурност автори. 

От представения дисертационен труд е видно,  че Ганчо Ганев напълно
покрива изискванията по група показатели за придобиването на научната степен
„доктор“. В това отношение ще посоча като акцент разработените тематични
линии,  а  именно:  Полагане  на  идеологическите  основи  на  ислямизма;
Специфика на ислямизма, в зависимост от характеристиките на националните
територии,  на  които  се  развива;  Идейните  трансформации  на  ислямизма,
раждащи различни религиозно-политически форми, включително и радикален
ислямизъм;  Специфика  на  радикалния  ислямизъм  на  територията  на
Западнитие  Балкани  и  характерни  черти  на  неговото  пропагандиране;
Специфика  и  особености  на  рисовите  групи  в  България,  податливи  на
влиянието на радикалния ислямизъм.  

Към  горното  ще  добавя  положителната  ми  оценка  по  отношение  на
стремежа  на  кандидата  да  представи  проблемите  комплексно  и  да  търси
системност по отношение на рисковете и заплахите от ислямизма. 



Положително оценявам и трите научни статии, които имат пряка връзка с
темата на дисертационния труд. 

Представеният Автореферат отговаря на изискванията.
Не съм установил плагиатство.

ІІ. Оценка на научните постижения и приносите в дисертационния труд

При изследването на проблемните области, кандидатът успешно е
разработил и защитил следните основни научни и научно- приложни
постановки:

 Анализ и оценка на историята на исляма и възникването на ислямизма. В
това отношение ще отбележа като особено важен момент разработения
въпрос за корелацията религия – политика. 

 Дефинираните идеологически основи и постановки на ислямизма. Тук ще
отбележа  важния  момент  за  разпостранението  на  ислямизма  в
международен план. 

 Анализ  на  спецификата  на  разпостранение  и  утвърждаването  на
ислямизма  в  Турция.  Тук  ще  посоча  добре  разработения  въпрос  за
външнополитическата  доктрина  на  Турция  и  осъществяваното  влияние
върху политическия живот в отделните страни и конкретно в България. 

 Дефиниране  на  характеристиките  и  системността  на  ислямизма,
предполагащи появата  и  разпостранението на  радикалния ислямизъм в
Западните  Балкани.  Ще  отбележа  добре  разработения  въпрос  за
популяризирането на радикалния ислямизъм и в частност на „Ислямска
държава“  сред  радикализираните  общности  и  последиците  от  това  –
присъединяване на радикализирани лица към групировката. 

 Анализ  и  оценка  на  проблемите,  произтичащи  от  влиянието  на
радикалния  ислямизъм  и  функционирането  на  присъщите  му
организации.  Тук  ще  посоча,  че  кандидатът  задълбочено  е  разработил
въпроса  за  методите  и  средствата  срещу  влиянието  на  радикалния
ислямизъм. 

 Анализ  на  спецификата  и  характера  на  мюсюлманската  общност  в
България.  Тук,  добре  е  разработен  въпросът  за  рисковете  от
разпостранението  на  постановките  на  радикалния  ислямизъм  сред
мюсюлманите  в  България.  В  този  смисъл,  кандидатът  анализира
реислямизацията  сред  българските  мюсюлмани,  но  и  рисковете,
произтичащи от социално-икономически фактори, предполагащи именно
радикализация. 

 Анализ и оценка на възможностите за противодействие срещу радикалния
ислямизъм.  Тук  прави  впечатление  добре  разработеният  въпрос  за
реалната  вероятност  от  набиране  на  последователи  от  страна  на
джихадистки организации.  

Като заключение, може да се каже, че Ганчо Ганев в своя труд „Рискове и



заплахи от ислямизма за националната сигурност на България“ извежда темата
за необходимостта от стройна политика, предполагаща не просто физическо, но
и идейно противопоставяне срещу влиянието на ислямизма във всичките му
форми  и  проявления,  което  всъщност  представлява  и  нов  аспект  на
националната  сигурност.  Именно  това  е  в  основата  и  на  разбирането  за
превантивност спрямо рисковете и заплахите, произтичащи от въздействието на
тезите и идеите на ислямизма и действията на присъщите му организации. 

Приемам  посочените  от  кандидата  приноси,  като  ще  отбележа,  че  за
особено  значимо  считам  следното:  Дефинирането  на  проблема  с
преобразуването  на  Турция  в  експанзионистична  сила  под  въздействието  на
неоосманския религиозен национализъм, като специфична форма на ислямизма;
Дефинирането на система от конкретни мерки срещу рисковете и заплахите за
националната  сигурност  на  България,  произтичащи  от  разпостранението  на
радикалния  ислямизъм;  Разработените  постановки  за  преразглеждане  на
отношението спрямо радикалния ислямизъм и създаването на качествено нова
политическа програма, която да се противопостави на ислямизма в интерес на
стабилността, суверинитета и териториалната цялост на България. 

Като имам предвид казаното, то считам, че в представения за становище
научен труд „Рискове и заплахи от ислямизма за националната сигурност на
България“  са  намерени  доказателства  в  подкрепа  на  заложените  от  автора
хипотези. Това безспорно води до извода, че научните резултати, постигнати от
Ганчо Ганев обогатяват съществуващите знания в областта на религиознанието,
политологията и в сферата на националната сигурност. А това означава, че  са
налице и възможности за конкретно приложение в практиката. 

ІІІ. Критични бележки 

Нямам особени критични бележки, освен:
 Слабо е  засегнат  въпросът,  отнасящ се до комуникационните връзки и

отношентия  в  контекста  на  противостоенето  срещу  ислямизма  и
различните му проявления. 

 Би  следвало  по-задълбочено  да  се  изясни  въпросът,  отнасящ  се  до
създаването  на  условия  и  среда  за  формиране  на  нов  тип  култура  по
отношение  на  риквите  групи,  застрашени да  попаднат  под влияние  на
радикалния ислямизъм. 
Разбира  се,  посочените  тук  бележки  в  никакъв  случай  не  намаляват

научното и научно-приложното значение на представения за становище научен
труд „Рискове и заплахи от ислямизма за националната сигурност на България“.
Те  са  посочени  единствено  като  препоръки  с  цел  да  се  увеличи  научно-
приложната стойност на научния труд.

ІV. Заключение

Като  имам  предвид  посоченото  по-горе,  както  и  очевидните  научни  и
научно-приложни достойнства на дисертационния труд „Рискове и заплахи от



ислямизма  за  националната  сигурност  на  България“,  а  също  и  направените
приноси  в  областта  на  религиознанието,  политологията  и  в  сферата  на
националната  сигурност,  убедено  предлагам  на  уважаемото  научно  жури  да
присъди  на  Ганчо  Костадинов  Ганев  научната  степен  „Доктор“  по  п.н.  2.3.
Философия.

                                           Член на журито:
………………………

                                                      /проф. д.н. Николай Палашев/


