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1. Значимост на изследвания проблем и научно и научно-приложно
отношение
В представения от Димитър Асенов Асенов дисертационен труд на
тема „Усъвършенстване на дейността на частните охранителни дружества
при кризи” е формулиран научен проблем с изключително важно значение за
теорията и практиката относно мястото, ролята и функционирането на
частните охранителни субекти при кризи от невоенен характер, бедствия,
аварии, катастрофи и терористични актове.
Темата на дисертационния труд е особено актуална от гледна точка на
мястото на часните охранителни дружества в системата за национална
сигурност, правната

регламентация на тяхната дейност, както и техните

възможности за гарантиране на индивидуалната и колективната сигурност на
гражданите.
В дисертациония труд има редица положителни страни, които могат да
бъдат формулирани в няколко области:


извършени са задълбочени научни изследвания в областта на

нормативната уредба, относно функционирането на часната охранителна
дейност и взаимодействието на нейните субекти с елементите на системата за
национална сигурност по отношение защитата на населението и критичната
инфраструктура.


постигнати са редица практико-приложни резултати, като са

формулирани насоки и модели за усъвършенстване практическата дейност
на частните охранителни дружества при кризи и бедствия.
2. Обоснованост на целите и задачите на дисертационния труд.
Целта и формулираните задачи напълно съответстват на темата на
дисертационния труд. Поставената научна цел и научноизследователските
задачи са решени. Съдържанието на представения дисертационен труд

напълно съответства на неговата тема и изцяло я покрива. Обемът на
представените научни изследвания изчерпват в достатъчна степен зададената
тема и представляват един цялостен и завършен в зададените от темата
граници научен труд.
Представеният

дисертационен

труд

е

самостоятелно

научно-

теоретично изследване с ярка практическа насоченост.
3. Съответствие между избраната методология и методиката на
изследване и поставената цел и задачи на дисертационния труд.
Авторът

използва

комплекс

от

теоретични,

емпирични

и

статистически методи на изследване. Основен способ на изследване е
системния подход. При провеждането на изследването авторът успешно е
приложил метода на експертните оценки, и подробни PEST и SWOT анализи
в резултат на което са създадени модели за усъвършенстване дейността на
частните охранителни дружества при кризи. За целите на изследването в
дисертационния труд, частната охранителна дейност е разгледана като
подсистема в системата за национална сигурност и с разработения
ситуационен сценарий се доказват разработените модели за работа на
частните охранителни дружества при овладяване на кризи от невоенен
характер, бедствия и аварии.
Чрез избраната методика на изследване авторът доказва своята
изследователска

теза,

че

усъвършенстване

дейността

на

частните

охранителни дружества при кризи може да бъде постигнато с целенасочено
въздействие

върху

ограничаващите

фактори,

което

да

подобри

неблагоприятните условия на неприспособената към момента среда.
Докторанта Асенов
източници-

национални

е обработил значителен брой литературни
и

европейски

нормативни

и

концептуални

документи, статистически данни от официални български и чуждестранни

Интернет сайтове. Изследвани са данни от достъпни фирмени документи,
както и официална информация на браншови организации от частния сектор
за сигурност в резултат на което поставените задачи са решени.
4. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд
(описание и оценка) включително наличие на оригинален принос в
науката
Приемам

заявените в дисертационния

труд

научни и научно-

приложни приноси.
Научните приноси на Димитър Асенов Асенов се заключават с
обогатяването на съществуващата теория в областта на

използването

частната охранителна дейност в системата за защита на националната
сигурност и

нейните способности да бъде активен

провеждането

на

мероприятия

по

предотвратяване

участник при
и

преодоляване

последиците от кризи, бедствие и аварии.
Научно-приложните приноси в дисертационния труд се отнасят до
формулирането на целесъобразни направления за подобряване дейноста на
частните

охранителни

дружества

при

реагиране

при

кризи,

чрез

разработването на методика и концептуални модели за управление на
същите.
В дисертационния труд са формулирани редица целесъобразви
предложения за промяна на нормативната база с цел подобряване на работата
на частните охранителни дружества и взаимодействието им с държавната и
местната власт при обучението на служителите и участието им в
провеждането на практически тренировки и учения за действия при кризи.

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой,
характер на изданията в които са публикуване
Публикациите на автора имат отношение към направените изследвания
в дисертационния труд и напълно съответстват на неговата тема. Същите са
публикувани

в

сборник

конференция

„Европа:

научни

трудове

от

Глобални

заплахи

и

Международна научна
интегрирана

сигурност.

Сигурност в Черноморския регион, списание „Сигурност“, от месец август
2017 г., и сборник с есета от Младежки дискусионен форум „Младите хора и
сигурността“, от 2017 г.,
. 6. Цитиране

от други автори, отзиви в научния печат и др.

Не ми е извесно дисертационния труд да е цитиран от други автори.
7. Мнения, препоръки и бележки
Наред с положителното в дисертационния труд на Димитър Асенов
Асенов са допуснати и известни слабости:
Научно-изследователските задачи са много общи и не задават точни
параметри на изследването.
Част от общите изводи и изводите към отделните глави не са
формулирани точно,

звучат доста декларативно и не предполагат

извеждането на научни и научно приложни приноси.
Като слабост мога да посоча, че публикациите на автора са поместени в
списъка на информационните източници. В дисертационния труд са
използвани определени източници, които имат актуализации като например
„Стратегия за национална сигурност на Република България, приета с
решение на НС на 25.02.2011 г.

вместо

„Актуализирана стратегия за

национална сигурност на Република България. приета с Решение на НС от
14.03.2018 г..

Налице са някои редакционни и правописни грешки, които не
намаляват и не омаловажават достойнствата на дисертационния труд и
постигнатите резултати.
8. Заключение с ясно формулирана оценка на дисертационния труд
На основата на направения анализ на представения ми за становище
дисертационен труд мога да категорично да посоча, че той представлява
задълбочено и самостоятелно научно изследване в областта на националната
сигурност с ясно изразени научни и научно-приложни приноси.
Представения дисертационен труд с автор Димитър Асенов Асенов и
автореферата към него напълно отговарят на изискванията за придобиване на
образователна и научна степен „доктор”, заложени в Закона за развитие на
академичния състав и Правилника за неговото прилагане.
Предвид посоченото давам положителна оценка на предложения за
становище дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на дейността на
частните охранителни дружества при кризи” и предлагам на уважаемото
научно жури да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” на
Димитър Асенов Асенов в научната област - 9 “Сигурност и отбрана” по
професионално направление – 9.1 „Национална сигурност”.
14.01.2019 г.

Член на научното жури:
доцент д-р

Иван Панчев

