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           ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 
от проф. д-р Илин Александров Савов, декан на учебно-научен център 

„Национална сигурност и обществен ред” – Висше училище по сигурност и 

икономика - гр. Пловдив, професионално направление 9.1. Национална 

сигурност, на дисертационен труд „Усъвършенстване на взаимодействието 

между Министерство на отбраната, държавната и местната власт при 

бедствия, аварии и катастрофи”, докторска програма по научна специалност 

„Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни 

ситуации” разработен от Даниела Величкова Дуганова, докторант чрез 

самостоятелна подготовка в катедра „Мениджмънт на извънредните 

ситуации“ на факултет „Командно-щабен” - Военна академия 

„Г. С. Раковски”. 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на Заповед на Ректора на Военна 

академия „Г. С. Раковски” - № СИ29-РД03-166 от 02.08.2019 г., съгласно която съм избран 

за член на научното жури.  

 

  



2 
 

 1. Общи сведения за кандидата 

 Докторантът Даниела Дуганова придобива през 2015 г. ОКС магистър по 

специалността „Защита на населението и критичната инфраструктура” към Военна 

академия „Г. С. Раковски“, през 2016 г. ОКС магистър по специалността „Публична 

администрация – Митническа и данъчно-осигурителна администрация” към Технически 

университет – София и през 2018 ОКС магистър по специалността”Регионално развитие и 

политика – регионална сигурност” към  Софийски университет „Св. Климент Охридски”.  

Кандидата започва своето професионално развитие през 2015 г. като асистент в катедра 

“Мениджмънт на извънредните ситуации” към Факултет „Командно-щабен” на Военна 

академия “Г. С. Раковски” – София. 

 2. Актуалност и значимост на дисертационния труд   

 Изследването е актуално поради необходимостта от изследване на способностите 

за взаимодействието между Министерство на отбраната, държавната и местната 

администрация, като дейност, изискваща по-дълбоко ангажиране с общите цели и 

преследването на общи резултати в процеса на превенция, защита и ликвидиране на 

последствията от бедствия, аварии и катастрофи.  

Целта на настоящата научна разработка e постигната като са определени 

отделните направления за усъвършенстване на взаимодействието между Министерство на 

отбраната, държавната и местна власт при бедствия, аварии и катастрофи. В тази връзка са 

решени научноизследователски задачи, а именно: идентифицирани и оценени са 

заплахите за населението и инфраструктурата; изследвани са дейностите, отговорностите, 

функциите и задачите на централните и териториални органи на изпълнителната власт, и 

ефективността на взаимодействието им при бедствия, аварии и катастрофи. 

В методологичен план разработката е основана на методи на изследване, като : 

преглед и обобщение на литературни източници, анализ и синтез, сравнение, 

класифициране, оценяване и анкетиране.    

В хода на изследването са използвани научни методи за възможно най – пълно 

разкриване предмета на изследването, за постигане на целта и за решаването на основните 

изследователски задачи.  

Дисертационният труд е построен в съответствие с основните принципи на 

научните изследвания.  

 3. Оформление и оценка на дисертационния труд 

 Представеният ми дисертационен труд на тема: „Усъвършенстване на 

взаимодействието между Министерство на отбраната, държавната и местната власт при 
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бедствия, аварии и катастрофи” е с обем 150 стандартни машинописни страници със 

следната структура: увод, три глави, общи  изводи, заключение и приложения, онагледен е 

с фигури и таблици. Библиографията включва 74 литературни източника.  

 Дисертационният труд по обем и структура е логично изграден.  

 Докторантът се е запознал с голям брой изследвания в областта на дисертационния 

труд, което ми дава основание да твърдя, че същият е наясно с тежестта и значението на 

изследваната проблематика и правилно интерпретира литературния материал. 

 Въз основа на изследваната материя в трите глави на дисертационния труд са 

формулирани общи изводи. 

 Докторантът има конструктивно и аналитично мислене и може да открива 

нововъзникнали научни проблеми, като за целта е използвал съответния 

инструментариум.  

4. Оценка на научните резултати и приноси 

 Приемам научно и научно-приложните приноси, към които авторът има претенции.  

Към тях спадат: 

1. Дефинирано е понятието „взаимодействие при бедствия, аварии и катастрофи“.  

2. Създаден е модел на системата за взаимодействие при провеждане на Неотложни 

аварийно-възстановителни работи. 

3. Създаден е модел на подсистема за възможни въздействия при БАК по 

инфраструктурни обекти и населението. 

4. Изведени са направления за усъвършенстване на взаимодействието между 

Министерство на отбраната, държавната и местната администрация. 

5. Измерена и оценена е настоящата ефективност на взаимодействието между МО, 

държавната и местна власт при БАК, както и ефективността при реализиране на 

предложените направления за усъвършенстване. 

6. Разработени са общ и частни алгоритми за определяне на обема на разрушенията 

по обекти от инфраструктурата, обема на Неотложни аварийно-възстановителни 

работи и разпределяне на силите от Единната спасителна система за изпълнението 

им.  

  5. Оценка на публикациите на докторанта  

 Представеният списък на публикациите на докторанта показва, че той има 

достатъчно публикации по темата на дисертационния труд. Посочил е общо три 

публикации. 
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 Статиите показват научното израстване на докторанта и са пряко свързани с 

тематиката изследвана в дисертацията. 

 Оценявам положително научно-публицистична дейност на докторанта. 

Литературната осведоменост в публикациите може да бъде приета. Приемам без 

съмнения, че публикациите са лично дело на кандидата.   

 Авторефератът към дисертационния труд вярно и точно отразява неговото 

съдържание, получените резултати и приноси. Съдържанието му следва структурата на 

дисертацията. 

 

 6. Заключение 

 Представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор”.  

 Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: Усъвършенстване на 

взаимодействието между Министерство на отбраната, държавната и местната власт  при 

бедствия, аварии и катастрофи” представен от Даниела Величкова Дуганова - докторант в 

докторска програма по научна специалност „Защита на населението и инфраструктурата 

на държавата при кризисни ситуации”. 

 Препоръчвам на уважаемото научно жури да й бъде присъдена образователна 

и научна степен „доктор” в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.1. Национална сигурност към факултет „Командно-щабен”  

на Военна академия „Г. С. Раковски”. 

 

 

 

27.08.2019 г.      Член на журито:………………………...  

гр. Пловдив                     (проф. д-р Илин Савов) 

 


