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СИ-28-1246/13.04.2020 г. от 8 листа 
 
 
 
 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

 
от професор доктор Владко Мичов Иванов 

 

преподавател в катедра „Сигурност и граничен контрол“, факултет „Полиция“,  

Академия на МВР 

 

на дисертационния труд на Венцислав Иванов Вутов „Предизвикателства пред 

дейността на търговските дружества от българската отбранителна индустрия в 

новата среда за сигурност“, представен за присъждане на образователната и научна 

степен „ДОКТОР“ в област от висше образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

Професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, Докторска програма 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(Управление на сигурността и отбраната). 

 
 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
  
От началото на 2020 г. темата за отбранителната индустрия в новата среда за 

сигурност навлезе в конфликтен етап, поради неспособността на теорията и 

оперативната практика да изпреварват заплахите на базата на адекватен анализ на 

предизвикателствата. В този смисъл, представеният дисертационен труд е 

навременен и актуален. Неговата значимост ще се усилва, ако образованието 

формира ново познание за възможностите на българската отбранителна индустрия, 
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а системата от институции за НС запази и усъвършенства изградената база и 

кондицията на специалистите в тази сфера. Кандидатът е дал достатъчно от себе си 

- очертава теоретичния кръг, състоянието на търговските дружества и 

възможността им да предоставят ресурси за справяне с кризи.  COVID-19 показа, 

че в много държави такива липсват, не могат да бъдат внесени и трудно може да се 

разчита на солидарност от партньорите. Тези обстоятелства правят представената 

дисертация перспективна основа за обсъждания и извеждане на нови приоритети.  

 
2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд  

Кандидатът създава разработката в периода от 2017-2020 г. в задочна форма 

на обучение под научното ръководство на проф. д-р Лидия Велкова и 

консултацията на полк. доц. д-р Стоян Стойчев. От приложеите документи е видно, 

че Венцислав Вутов е образован, с професионален опит по материята и обосновани 

амбиции в науката. 

Дисертационният труд е предложен за защита пред научно жури от катедра 

“Съвместни операции и планиране”, факултет „Национална сигурност и отбрана“, 

Военна академия „Г. С. Раковски“. Обемът му е от 221 стр. Таблиците и графиките 

(общо 12) визуализират и обогатяват материята, което е съчетано с множество 

данни, сравнения и друга релевантна информация. Получен е обзорен, 

образователен и аналитичен продукт, който е препоръчително четиво за всички, 

работещи в сферата на националната сигурност. 

Разработката е съгласно стандарта, композирана е в три застъпващи се части 

(общо 221 стр.), обединени от премислени цели и задачи. Кандидатът е изпълнил 

минималните национални изисквания. 

 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд.  
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Приемам подхода на докторанта към оценката на приносите, представени в 

т. ІІІ. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД от 

Автореферата. В настоящата рецензия представям личните си разбирания относно 

тази жизнено важна материя не само в отбранителен, но и в социално-

психологически аспект. 

Изяснени са теоретични постановки отнoсно българската отбранителна 

индустрия на базата на авторитетни трудове, школи и автори. Кандидатът изгражда 

собствен стил от понятия и  достига до иновативни постановки относно ролята на 

съвременната държава и бизнеса в областта на отбранителното производство. 

Постигната е основна цел – авторът е образован и компетентен в три големи научни 

сфери - управление на икономическите ресурси, взаимовръзката им с 

отбранителната политика на страната и поместването на тази проблематика в 

общата сфера на социалния живот. 

Сполучливо е представена историческата картина на отбранителната 

индустриална база - виждаме един кратък урок на възходи и разпиляване на 

национален ресурс. Препоръчвам на автора да бъде по-критичен към 

мениджърските подходи - именно те не винаги успяват да съхранят построеното от 

българския народ. 

В дисертацията са посочени и класифицирани основните отбранителни 

продукти, осигуряващи материалните потребности на армията и гарантиращи 

обществената сигурност. Това определено е принос към възможностите на екипите 

в тази сфера да избират, отхвърлят и осъвременяват производствата като 

конвергират гражданските и военните инициативи в доходоносна дейност, за да 

съхраняват и възпроизвеждат националния ресурс.  

Рационално са анализирани и подредени факторите, влияещи негативно на 

развитието на отбранителното производство. Направеното е предпоставка за  нова 
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национална стратегия относно развитието на отбранителната индустрия, при 

отчитане на икономическите възможности на страната. 

Изведени са проблемите и приоритетите на Република България в рамките на 

евроатлантичаската система за сигурност. Дадените примери за държавна политика 

и частен интерес, практикувани във водещи държави, развива познанието и създава 

предпоставки за нови модели за сътрудничество. 

Приемам за теоретични и приложни приноси визиите за националния 

отбранителен мениджмънт, подготовката на компетентни специалисти, 

взаимодействието и преливането с останалите отрасли на националната 

икономика, осигуряване на трудова заетост на населението и дългосрочното 

развитие на регионите в България. Същите се нуждаят от по-нататъшно осмисляне, 

класификации и смели предложения. 

Изключително приложна е втората част на доктората, разработена в 

контекста на проблемите в „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД. В нея се откриват 

предложения за стратегическите приоритети, технологии за преструктуриране, 

финансови политики, необходими промени в правната регламентация с цел 

стабилизиране на производствено-стопанската дейност. 

Горепосоченото има потенциала да бъде обсъдено критично, да се провери в 

практиката и да се използва в мениджърските планове за оцеляването и 

повишаване на конкурентоспособността не само на „ТЕРЕМ-ХОЛДНИГ” ЕАД, но 

и на целия военно-промишлен комплекс на България. Той има два пътя - или да 

продължи успехите от близкото минало или да се лута сред палиативни мерки, 

които ще го изолират от потребностите на света и ще го стопят ресурсно-

финансово. В този смисъл предлагам на автора да бъде по-настоятелен, критичен 

и директен, за да бъде чут. 
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Разработката има голяма дидактическа стойност, тя е полезна не само за 

Военна академия „Г. С. Раковски“, но и за обучение по мениджмънт в други висши 

училища, институти, държавни институции и предприятия. 

Обобщавам, че образованието, трудовата дейност и научната амбиция на 

Венцислав Вутов е достигнала високи нива. Намерени, преосмислени и 

пренаредени са основни теоретични, правни, организационни и статистически 

източници, които позволяват да разкрие принципната картина на  дейността на 

търговските дружества от българската отбранителна индустрия в новата среда за 

сигурност. 

 
4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

Кандидатът е посочил три публикации, свързани с дисертационния труд. Те 

показват развитието на проблематиката и са пряко свързани с темата. Публикувани 

са в авторитетни издания и показват научното израстване на претендента. 

 
5. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта  

Използваната българска и чуждоезикова литература, както и интернет 

източниците, са напълно достатъчни (общо 106 източника). Цитирани са 

компетентно, авторският принос е отделен коректно. Прави впечатление 

създаването на сложни научни продукти чрез подходите на „Университет за 

национално и световно стопанство” и Военна академия „Г. С. Раковски“. Т.е.,  

наблюдава се обединение на познанието от икономиката и отбраната. Успешно са 

намерени, откроени и съчетани историческите, правните, военните, 

икономическите лостове зе управление. Намираме обобщени научни постановки, 

управленски стандарти, мнения на експерти, доклади, статистически данни, 

анализи, публикации в пресата. От Автобиографията на докторанта личи, че 

постиженията са плод на старателна работа и устойчива професионална кариера. 



6 
 

Всичко казано прави личните ми впечатления за докторанта изцяло позитивни. 

Достиженията на В. Вутов са пример за всеки българин, който е решил да достига 

височините с труд и интелект, вместо да търси проблемите в другите. 

 

6. Оценка за автореферата  

Представеният Автореферат е в обем от 35 стр. Разработен е в съответствие 

с Правилника. Същият следва повествованието на доктората и отразява общата 

схема, композицията и достиженията на автора.  

 

7. Критични бележки  

Дисертационният труд е завършена познавателна и приложна система и не е 

целесъобразно да бъдат отхвърляни отделни постановки или решения. Те са 

интегративна част от цялото. Считам, че авторът е могъл да раздели по ясно 

компетенциите и предложенията между съюзническите задължения и 

националните институции, които са основният фактор за развитие на българската 

отбранителна промишленост. Ясно е, че целият процес се развива в рамките на 

НАТО, но България не бива да очаква, че някой ще и предложи производствена и 

пазарна ниша в света на жестока конкуренция. Отхвърлянето на либерализма ще 

доведе до още по-драстични национални ограничения и ние можем да се окажем в 

изолация. 

Включвам се в научния дебат и относно ролята на частния сектор в 

отбранителната сфера - кандидатът трябва да изведе по-ясни задачи за него. Вярно, 

е, че той се развива на пазарна основа, която се отдалечи от държавата, но днес се 

оказва, че няма кой да произведе защитни маски за изложените на риск от 

епидемии. Да не говорим за фармацията с кризисна насоченост. В същото време, 

бизнесът недоволства от държавните регулации като спъващи инициативата.  
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Очевидно е, че ние е разработваме всичко с цел печалба, но кризата изведе 

необходимости от днес за утре. В бъдещите разработки предлагам на докторанта 

да развие кризисния мениджмънт и поведението на отбранителната индустрия при 

внезапно възникващи заплахи. Либералният модел не отчете предизвикателствата 

и сега нито може да печели, нито да развие бързо животоспасяващите 

производства, да не говорим за производство във време на конфликти. Не е ясно 

как продуктите за общо потребление, облеклата и услугите от частните фирми ще 

се трансформират в годни за използване продукти, защитни облекла и пр.  Друг 

въпрос е как те ще бъдат доставяни до щабовете, подразделенията на армията, 

разстановката на органите на МВР в полеви условия  при бедствия, изолация и 

заплахи. Това е свързано и с контрола на масови бежански потоци, пандемии и 

социални конфликти. Поддръжката на големи бази за съхранение на резерви, 

укриване на хора, провеждане на масови мероприятия и пр. може да се подели 

между държавата и бизнеса като се постига сигурност, генерира се печалба и се 

създава социално спокойствие. Всичко това днес е поставено под съмнение. 

Очевидно е, че всеки работи в своята правна и организационна рамка, но кризите 

са комплексни феномени, за тях няма графици, разделения на властите, 

бюрократични ограничения и частен интерес. 

Като цяло, намирам че докторантът е създал основа за решаване на горните 

въпроси, има перспективни разбирания и компетенции. Препоръчвам му смелoст, 

настойчивост и засилване на социалната ангажираност на отбранителната 

индустрия, особено по време на кризи. 

 
8. Оценка на дисертационния труд  
 
Окончателната ми оценка за дисертационния труд е подчертано положителна 

- тя провокира научен дебат, без който няма да намерим верните решения. 

Кандидатът представя актуална материя, обработена с икономически, военни, 
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политически и социални подходи, които са обединени от ясно дефинирани 

мениджърски цели. Получено е ново познание за отбранителната индустрия, 

разположено в перспективни опции, които са обосновани със силно авторово 

участие. То развива науката, Академията и експертната общност и отговаря на 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение за получаване на 

образователна и научна степен “доктор”.  

Горното ми дава пълно основание ясно и еднозначно да дам позитивна 

оценка на представения дисертационен труд и да предложа на почитаемото Научно 

жури да присъди образователната и научна степен „ДОКТОР“ в област от висше 

образование 9. „Сигурност и отбрана“, Професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност”, Докторска програма „Организация и управление извън 

сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната) 

на Венцислав Иванов Вутов. 

 

31.03.2020  г.                                                              ИЗГОТВИЛ РЕЦЕНЗИЯТА:  
София 
                                                                   (проф. д-р Владко Иванов) 
 


