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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 
През последните години, под въздействието на динамични 

политически и обществено-икономически промени в средата за 
сигурност, усилването на процесите на интернационализация и 
консолидация на капитала, както и продължаващия процес на 
глобализация на икономиката, водещите във военно, техническо и 
икономическо отношение страни предприеха действия за 
преструктуриране на въоръжените си сили и на отбранителните си 
индустрии, базирани върху концепции и стратегии за тяхното 
функциониране и развитие през 21-ви век. 

В тези стратегии са дефинирани и проекти за постигане на 
отбранителните способности посредством привличане на националния 
промишлен потенциал или чрез кооперирано транснационално 
индустриално сътрудничество . Разработената у нас програма за 
преструктуриране, приватиза¬ция и държавно участие в отбранителната 
индустрия, създаде предпоставки за използване и на частната 
предприемаческа инициатива, за подобряване на производствено-
технологичното и финансово-икономическото състояние на 
предприятията, след драстичните промени в политическия и пазарно-
икономическия модел на развитие в края на миналия век (началото на 
90-те години). 

Независимо от това държавната политика за подкрепа на 
изследвания, в интерес на отбраната, е без системен характер. Усилията 
на ведомствата и фирмите, за осигуряване на участие на индустрията в 
отбранителни проекти на държавите от ЕС и НАТО и за разширяване на 
сътрудничеството със страните, с които България има традиционно 
добри отношения и предоставя продук¬ция и услуги за тяхната 
сигурност и отбрана, имат краткотраен ефект и не са достатъчни за 
стратегическата преориентация на изследванията и производството. 
Износът на български продукти и услуги, с отбранителен характер, в 
страните от ЕС и НАТО, не надхвърля 10% от общия износ на 
български отбранителни продукти . 

Значимостта и актуалността на разглеждания в дисертацията 
научен проблем се обуславят от обстоятелството, че в процеса на 
задълбочаващо се сътрудничество и интеграция по проектите в 
областта на обраната и въоръженията в НАТО и ЕАО, свързан с 
оптимизиране и консолидация на ресурсите за разработка и нарастване 
на технологичните възможности за производство на отбранителни 
продукти, непрекъсно се разширява мястото и ролята на националната 
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отбранителна индустрия за създаване и поддържане на способности за 
отбрана и сигурност. Това налага необходимостта от изследване и 
анализ на дейността търговските дружества от българската 
отбранителна индустрия (БОИ), като ключов фактор за 
осъществяването на политиката и изпълнението на отговорностите и 
конкретните задачи, свързани с производството на отбранителни 
продукти и предоставяне на услуги в областта на сигурността и 
отбраната. 

2. Обща характеристика и структура на дисертацията. 
Дисертационният труд е с обем от 221 стандартни страници, в 

т.ч. 5 таблици, 4 графики и 3 фигури. Съдържа списък на използваните 
съкращения, увод, изложение в три глави, общи изводи и предложения, 
заключение и библиография. Номерацията на главите и параграфите 
съответстват на тези от дисертацията. 

Съдържание на дисертационния труд съответства на темата и 
определено покрива всички възможни изисквания, които биха могли да 
бъдат предявени в тази посока. С правилно поставена работна хипотеза, 
с ясни и правилни избрани обект и предмет на дисертационния труд, с 
добре  ориентирана цел и научноизследователски задачи на същия труд, 
може да се приеме, че докторантът е успял да постигне поставената цел 
на същия. 

Обект на дисертационния труд е „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му 
дружества. 

Предмет на дисертационния труд е стопанската дейност на 
Управление „Военно-ремонтни бази и заводи” (УВРБЗ), „ТЕРЕМ” ЕАД 
и дъщерните му дружества.  

Отчитайки определянето на обекта и предмета на 
дисертационния труд можем да кажем спокойно, че те го правят още 
по-актуален и необходим. 

Имам леко притеснение относно бройката и обхватността на 
научноизследователските задачи (НИЗ), както и тяхното последващо 
постигане в рамките на изследването – докторантът е приел в своя труд 
общо 7 (седем) НИЗ. Това за подобен труд е доста високо ниво на 
амбиция, но прави впечатление, че някои от тях на практика на 
представляват точно НИЗ – например втората от тях: История на 
създаването на българската отбранителна индустиря. Това е по-скоро 
метод на изследване, който може да бъде възприет в дисертацията. 

Но останалите НИЗ определно водят до изпълнението на целта, 
поставена от докторанта в своето изследване. 
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Структурата на дисертацията съответства на изискванията за 
такъв вид научна разработка.  

 
3. Характеристика на научните и научно-приложните резултати 

(приноси) в дисретацията. Достоверност на материала. 
Научната и научно-приложна стойност на дисертационния труд 

не подлежат на съмнение.  
 За да постигне резултатите в своето изследване, за които дава 

своята обосновка в автореферата към дисертационния си труд, авторът 
Венцислав Иванов Вутов се е спрял на следните научно-
изследователски задачи (НИЗ):  

1. Дефиниране на същността и основните характеристики на 
отбранителната 

индустриална база на съвременната държава. 
2. История на създаването на българската отбранителна 

индустрия. 
3. Определяне на мястото и ролята на „ТЕРЕМ“ ЕАД в 

българската отбранителна 
индустрия. 
4. Изследване и анализ на резултатите от производствено-

стопанската и финансовоикономическата дейност на дружеството през 
периода 1989-2016 г. 

5. Изследване и определяне на опасностите и рисковете в 
дейността на „ТЕРЕМ“ ЕАД. 

6. Извеждане на възможности и очертаване на перспективи за 
съхраняване и 

увеличаване на капацитета на холдинга за нуждите на 
Българската армия. 

7. Предложения за усъвършенстване на дейността и за 
повишаване на 

конкурентоспособността на „ТЕРЕМ“ ЕАД.  
По своята същност дисертационния труд ни показва, че 

докторантът ни, г-н Вутов е решил в голяма степен тези задачи, с 
леката забележка за втората НИЗ посочена и малко по-горе в 
рецензията ми.  
 Резултатите, върху които е фокусирана изследователската работа 
са свързани с: 

-  определяне и формулиране на опасността и рисковете за 
дейността на дъщерните дружества и на „ТЕРЕМ” ЕАД като цяло; 
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- обосновка и формулиране на възможен вариантза 
преструктуриране и усъвършенстване на производствено-стопанската  
дейност на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества през следващите 
години; 

- съхраняване и развитие технологичните възможности на 
дружеството  за ремонт и производство на въоръжение и военна 
техника за нуждите на Българската армия през следващите  години; 

- предложения за подобряване на дейностите за финансово 
осигуряване, като част от мениджмънта на „ТЕРЕМ“ ЕАД;  

- обогатяване на съществуващата теория по изглаждане и 
развитие на отбранителната индустрия на страната, като неразделна 
част от управлението на ресурсите за отбрана; 
 Изследванията в първата глава на дисертационния си труд 
докторантът насочва основно към  разкриване на целите и причините за 
съществуването на отбранителната индустриална база като цяло, към 
разкриването на нейната същност и дефинирането и като необходим и 
наложил се отрасъл от икономиката на страните, и към процесът на 
създаване и развитие на българската отбранителна индустрия.  
 Тези изследвания саму позволили да реши първите две НИЗ, 
посочени от докторанта в увода на труда му. 

Във втората глава на дисертационни си труд докторантър 
насочва своите изследвания към разкриване на създаването и развитие 
на Управление „Военно-ремонтни бази и заводи (УВРБЗ) и „ТЕРЕМ“ 
ЕАД през периода от неговото създаване до 2016 година, към 
изследване и анализ на резултатите от производствено-стопанската и 
финансово-икономическата дейности на „ТЕРЕМ” - ЕАД (след 1989 
година) и към разкриване на основните предизвикателства - опасности 
и рискове, в дейността на   „ТЕРЕМ“ – ЕАД. И на основата на 
направените изследвания в главата докторантър предентира за 
решаването на три от поставените си НИЗ – трета, четвърта и пета. 

Определно считам, че петата НИЗ в тази му част от дисертацията 
е с най-голям принос и разкрива актуални и значими 
предизвикателства, които стоят пред дейността на „ТЕРЕМ“ ЕАД в 
настоящите години. 

В своята трета глава на дисертационния си труд докторантър от 
друга страна насочва своите изследвания в посока разкриване на 
необходимостта от преструктурирането на българската отбранителна 
индустрия, като основна предпоставка за развитието на ХОЛДИНГ 
ТЕРЕМ ЕАД, необходимост също така и от стабилизиране на 
производствено-стопанската дейност и финансовото състояние на 
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ХОЛДИНГ „ТЕРЕМ“ ЕАД и не на последно място към представяне на 
реални възможности и предложения за съхраняване на капацитета, 
усъвършенстване на дейността и повишаване на 
конкурентоспособността на ХОЛДИНГ „ТЕРЕМ“ ЕАД. 

В тази глава докторантър постига изпълнението на останалите 
НИЗ, заявени от него – шеста и седма. 

По един разбираем начин с тази глава докторантът успява да 
разкрие, че на основата на своя обществен характер, отбранителната 
индустриална база на страната ни,в лицето и на „ТЕРЕМ“ ЕАД изискват 
нейното състояние и развитие да са предмет на държавно управление. 
Че адаптацията на предприятията от отбранителната ни промишленост 
в съвременните условия, като страна членка на ЕС и НАТО, изисква 
създаване на политически и програмни, правни, икономически и 
организационно-технически предпоставки за функционирането им 
според критериите възприети в системата на както на ЕС, така и на 
НАТО. 

Смятам, че тази глава макар и най-малка по обем – общо 45 
страници с изводите, всъщност е главата, която дава най-съществените 
приноси на труда му. 

С всичко посочено до тук считам, че резултатите постигнати в 
дисертационния труд биха могли да се ориентират в две посоки: научни 
и научно-приложни. Личното ми мнение е, че с решаването на първите 
три и част от четвъртата си НИЗ докторантът г-н Венцислав Вутов 
успява да постигне два научни резултата, които ще оценя след малко и 
три научно-приложни резултати, чрез решаването на една част от 
четвърта, пета, шеста и седма НИЗ. 

Достоверността на материала не буди никакви съмнения в мен 
самия. Не знам и нямам претенции да съм се запознавал до този момент 
с подобно изследване – изследване на предизвикателства пред 
дейността на търговските дружества от българската отбранителна 
индустрия в новата среда на сигурност. Считам, че материалът 
представен в дисертационния труд е не само достоверно насочен и 
покрива заявените обект и предмет на труда, но е и в основната си част 
лично дело на докторанта. 

 
4. Оценка на научните резултати и приноси на дисертационния 

труд. 
Научните и научно-приложните резултати (приносите) на 

дисертационния труд могат да се сведат до следните: 
НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ (ПРИНОСИ) – приемам като такива 
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следните, посочени от автора в автореферата към дисертационния му 
труд: 

1. Предложена е разширена и допълнена авторова дефиниция на 
отбранителната индустриална база на съвременната държава, като 
относително обособен, интензивно развиващ се сектор на националното 
стопанство. 

2. Оценено е състоянието на българска отбранителна индустрия, 
като високорентабилна и доходоносна стопанска дейност и са 
предложени нови доказателства за благоприятната роля и влияние 
върху останалите отрасли на националната икономика и посредством 
осигуряване на трудова заетост на населението от различните региони 
на страната. 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ (ПРИНОСИ) - приемам 
като такива следните: 

1. Направена е аргументирана оценка на неблагоприятните 
фактори, влияещи негативно на развитието на отбранителното 
производство и е аргументирана необходимостта вземането на важни за 
този отрасъл решения с отчитане на икономическите възможности на 
страната и с участието на подготвени и компетентни мениджъри. 

2. Доказана е необходимостта от управление на риска, насочено 
към ефективна защита (най-често икономическа) от нежелателни 
съзнателни или случайни събития, произтичащи от комплексното 
влияние на специфичните за дейността на ОИ като цяло и върху 
„ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД в частност и е направено предложение 
същите да залегнат в основата на „Програма за преструктуриране и 
стопанска и финансова стабилизация на дружеството“. 

3. Разкрито е влиянието на нормативните промени върху 
развитието на ОИ и на „ТЕРЕМ-ХОЛДНИГ” ЕАД и е направено 
обосновано предложение за преструктуриране на „ТЕРЕМ-ХОЛДНИГ” 
ЕАД с цел стабилизиране на производствено-стопанската дейност и 
финансовото му състояние на основата на авторов ПРОЕКТ за 
преструктуриране на „ТЕРЕМ-ХОЛДНИГ” ЕАД, насочен към 
усъвършенстване на дейността и повишаване на конкурентоспо-
собността на дружеството за период до 10 години. 
 Приемам така посочените научни и научно-приложни резултати и 
ги определям като приносна част на дисертационния труд в научната 
област. 

 
5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторство 
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Докторантър г-н Венцислав Иванов Вутов в своя автореферат към 
дисертационния труд е посочил 4 (три) броя публикации. В качеството ми на 
началник на катедра „СОП“ и на научен косултант на докторанта съм се 
запознавал с тях. Спокойно мога да кажа, че освен трите публикации, които са 
публикувани до една, докторантът има и друга публикация, която ще бъде 
публикувана съвсем скоро и ако на този етап докторантът ни е представил 
служебна бележка за предоставена публикация, до евентуалната защита пред 
научно жури ще бъде и официална четвърта негова публикация. Към момента 
мога да кажа, че предложените публикации  кореспондират с темата на 
дисертационния труд, с поставената цел и научно-изследователски задачи на 
същия. И четирите посочени от автора публикации са лично дело 
(самостоятелни публикации).  

 
6. Литературна осведоменост и компетентност. 
Съществуващата литература е оценена по достойнство и 

ползвана с научна добросъвестност.  
Литературните източници използвани от автора са му позволили 

добре да развие съдържанието на дисертационния труд. 
При написване на труда авторът е използвал достатъчно много и  

голям брой литературни източници - общо 106 източника, от които 68 
на кирилица – български и руски, 13 на английски език и интернет 
източници 25. В голяма част източниците са не само литературни, като 
статии, публикации, есета, учебници и подобно, но и широко застъпени 
интернет източници с редица материали в тях. 

 
7. Оценка на автореферата 
Предложеният към дисертационния труд автореферат съответства на 

исикванията на регламентираните документи (ЗРАСРБ и ПП ЗРАСРБ). В него 
са залегнали и намерили своето място най-важните моменти от дисертационния 
труд и направените в главите на същия изследвания.  

Постигнатите резултати, посочени в него биха могли да се обвържат в 
една по-добра степен с направените изследвания в дисертационния труд – 
посочих една част от моите виждания, а и желания отнесени към докторанта ни 
малко по-горе в своята рецензия, но и така представени могат да се отнесат към 
конкретните изследвания в труда. Лично според мен докторантът е успял да 
направи достатъчно широки и задълбочени изследвания и не е нужно да 
представя като резултати общо известни факти и обстоятелства.  

Но и в предложеният за приемане от мен вид мога да кажа, че 
резултатите покриват и отговарят на поставените НИЗ, на изследванията и 
анализите направени в отделните глави на дисертационния труд. 
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8. Критични бележки. 
В дисертационния труд има допуснати и някои слабости. Така 

например би било добре целия труд да премине под редакторски 
преглед. С това биха се избегнали някои чисто технически, смислови и 
граматически грешки, които са допуснати в него. 
 Останах с усещането, че изводите към всяка една глава биха 
могли да се прецизират. На моменти беше трудно да приема така 
представени пространствени изводи – първа глава. Все пак считам, че 
докторантър може успешно да преодолее тази своя пространственост и 
желание да опише всичко и в труда да останат едни издържани, 
разбираеми и по-конкретно насочени изводи. 
 Като цяло същите са обвързани с материала посочен/използван в 
главите, но и тук бих посочил, че реално не обслужват в най-добра 
степен, в този им вид, решаването на научно-изследователските задачи 
(НИЗ) и конкретно постигнатите резултати.  
 Имайки предвид, че това е все пак едно от първите докосвания на 
докторанта ни до научната материя и до представяне на научно 
обосновани резултати от един такъв труд, считам, че постигнатото е 
един добър атестат за развитието напред.  

Като критична бележка бих посочил, че не напълно главите 
представени в дисертационния труд са равномерни като материал и 
като анализи. Така например глава трета, въпреки недвусмисления си 
принос за труда като цяло – посочен също малко по-горе в рецензията 
ми, видимо е най-малка и оставя останалите две да са леко по-
пространствени и по-знчими пред нея, а определено смятам, че не е 
така.  

Смятам, както посочих, че материалът в глава трета на 
дисертационния труд в най-пълна степен добавя приноси с научно-
приложен характер, че разкрива основните проблеми и подпомага 
приложната част на труда като цяло. 

При обобщените, общите изводи в края на своя труд, 
докторантът е преодолял някои от посочените слабости, но все пак 
считам, че е възможно едно по-добро представане на изводите и 
заключенията като цяло. 

Като финални критични бележки мога да посоча, че има някои 
граматически и редакционни грешки, технически също. Но за това 
посочих още в началото на критичните ми бележкии няма да 
конкретизирам излишно. 
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Направените критични бележки не намалява стойността на 
предложения от автора труд. Те са по-скоро в посока на градивна и 
позитивна критика, с чието съобразяване дисертацията ще придобие 
още по категоричен характер на научна разработка. 

 
9. Лични впечатления и други въпроси  
Познавам докторанта г-н Венцислав Иванов Вутов от съвместната ни 

работа при обучението му в свободна форма на докторантура към катедрата ни. 
Мога спокойно да определя същият като съвстен, добре организиран и вече 
прилично изграден изследовател в научната област. Запознат съм с неговите 
усилия да напише и да представи един дисертационен труд, който да има 
своето място както за отстояване на националните интереси на страната ни, 
чрез усъсвършенстване и развитие на отбранителната ни индустрия,  така също 
и за дейността на  търговските дружества от българската отбранителна 
индустрия в новата среда на сигурност и в частност на „ТЕРЕМ“ЕАД напред в 
годините. 

 От общата ни работата и от цялостната й дейност, която беше отчитана 
от катедрата ни, от преминатите в хода на обучението изпити по специалността 
мога да потвърдя, че г-н Венцислав Вутов е в състояние да анализра широк 
кръг от факти, данни и доказателства, да прави на тази основа обосновани 
изводи и заключения, и не на последно място да търси и да намира решения от 
различно естество за разглеждани научни проблеми и казуси.  

 
10.  Заключение. 
Научната и научно-приложната стойност на дисертационния 

труд, в посоченият и предложен от мен вид са разпознаваеми в 
приемлива степен. Считам, че дисертационния трудът е завършено 
научно изследване по посочения начуен проблем. Също така заявявам, 
че авторефератът към него отговаря на изискванията. Публикациите 
съответстват и имат връзка с научното изследване в труда. Считам 
също така, че дисертационния труд е лично дело на докторанта. 

Всичко това ми дава основание да заявя, че дисертационния труд 
на г-н Венцислав Иванов Вутов отговоря на изискванията на Закона за 
развитие на академичния състав в Р България и на Правилника за 
неговото прилагане. 

  
11.  Оценка на дисертационния труд. 
На основата на изпълнените изсикванията за подобен вид научни 

трудове, на получените резултати и постигнатите в него научни и 
научно-приложни приноси давам „Положителна” оценка на 
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предложения от автора дисертационен труд на тема: 
„Предизвикателства пред дейността на търговските дружества от 
българската отбранителна индустрия в новата среда на сигурност“. 

И на основата на своята положителна оценка на същия, предлагам на 
членовете на научното ни жури да вземе решение за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор“ на докторанта ни – в област на 
висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. 
Национална сигурност, по докторска програма „Организация и управление 
извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и 
отбраната)“. 

 

 гр. София 
03.04.2020 г. 

РЕЦЕНЗЕНТ:  
ПОЛК. ДОЦ. Д-Р        СТОЯН СТОЙЧЕВ 
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