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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Като глобален икономически отрасъл, който произвежда оръжие, военни 

технологии и оборудване, отбранителната индустрия е един от най-големите 

сектори на световното стопанство, който се отличава с изключително висока 

иновативност. Неговите авангардни научни изследвания и постижения създават 

ефект на преливане на технологии в другите отрасли на икономиката и са мощен 

източник на иновации и ноу-хау, които стимулират развитието и икономическия 

растеж. Преобразуванията, които настъпиха в света след 1989 г. промениха 

правилата и параметрите на международните оръжейни пазари и поставиха нови 

изисквания към производителите. Ето защо в условията на динамична 

трансформация на средата за сигурност, съпътствана от стремителното 

нарастване на производството и търговията с оръжие, задачата за повишаване на 

ефективността на фирмите от българската отбранителна индустрия в условията на 

пазарна икономическа среда, придобива качествено нови измерения, свързани с 

интензивното прилагане и използване на иновациите, които се превръщат в 

основен и критичен фактор за конкурентоспособността на отбранителната 

индустриална база на държавата. За да бъде съизмерима с водещите 

производители на отбранителни продукти на международните пазари, БОИ 

трябва да отчита новите световни тенденции, породени от широкото навлизане на 

новите технологии, консолидацията на производителите на оръжие и рязкото 

нарастване на интереса към отбранителното производство.  

Съвременната държава доминира в отбранителния сектор, като за целта 

използва разнообразни форми - от държавно регулиране, в качеството си на 

собственик, контролиращ акционер, източник на финансиране на 

научноизследователската и опитно-конструктурска дейност, до главен потребител 

на отбранителните продукти. Тъй като националната отбранителна индустрия е 

реалност, от която зависят, както отбраната и сигурността на страната, така и 

нейното икономическо благосъстояние, основният проблем е постигането на 

високо равнище на сигурност при пазарна ефективност на отбранителното 

производство. Планът за модернизация на Въоръжените сили съдържа 

стратегически ориентири за развитие на въоръженията и на националната 

отбранителна индустрия. Независимо от предлаганите конкретни решения, 
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националните производствени възможности, технологическото развитие и 

финансовите ресурси в момента са и ще останат в средносрочен период твърде 

ограничени. При съществуващата степен на изолация те ще доведат до частични 

решения за споразумения със световни компании за модернизация на 

Въоръжените сили. Именно поради това стратегическият курс за реконструкция и 

модернизация на отбранителната промишленост е свързан с нейната ускорена 

интернационализация. 

В този контекст актуалността на представения дисертационен труд не само 

е безспорна, но има и висока практическа стойност, тъй като работата на 

дисертанта Вутов е насочена към създаването на научен продукт, при който в 

резултат от прилагането на съвременни методи за изследване и анализ на 

предизвикателствата пред дейността на търговските дружества, могат да се 

очертаят насоки за развитие пред националната отбранителна индустрия, 

свързани с активната роля на държавата в този процес и в контекста на 

задълбочаващо се сътрудничество и интеграция с НАТО и ЕАО. 

Значимостта на изследването се определя: първо, от обстоятелството, че 

самото наличие на ОИБ е гарант за националната сигурност и колективната 

отбрана на страната; и второ, че изразходването на ресурси за модернизирането 

на този сектор от националното стопанство, чрез създаване на условия за 

усвояване на нови технологични умения, придобиване на интелектуална 

собственост и благоприятен инвестиционен климат, ще максимизира 

икономическите ползи не само за българските, но и за външните инвеститори. По 

този начин отбранителната индустрия ще допринесе за създаването на нови 

работни места, ще повиши икономическите устои на отбраната на страната и ще 

разшири научната и технологичната база на отбранителното производство. 

 Темата на представения дисертационен труд “Предизвикателства пред 

дейността на търговските дружества от българската отбранителна индустрия в 

новата среда на сигурност”, съответства на съдържанието, не се припокрива с 

други научни изследвания и разработки, като в националното научно 

пространство не се откриват цялостни изследвания в конкретното направление, 

каквато е представената дисертация. Това се проявява най-вече по отношение на 

обективизирането на практико-приложното поле на темата в лицето на 
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разработената от дисертанта Програма за преструктуриране на системата на 

„ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества, която върху основата на анализа на 

данните за стопанската и финансовата дейност на „ТЕРЕМ” ЕАД, осигурява 

научните предпоставки за вземане на ефективни управленски решения, като 

основа за гарантирано нарастване на ефективността от стопанската дейност и 

подобряване на финансовото състояние на дружеството. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа 215 страници, в които са поместени 5 

таблици, 3 фигури и 4 графики, сполучливо структурирани в увод, три глави, 

всяка завършваща с изводи, заключение, общи изводи и 106 информационни 

източника. 

Обектът („ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества.) и предметът 

(анализ на стопанската дейност на Управление „Военно-ремонтни бази и заводи” , 

„ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества.) на изследването са прецизно 

определени, което създава предпоставки за успешната реализация на целта и 

съставните задачи на дисертационното изследване (да се анализират проблемите в 

дейността на дружеството след 1989 г. и производствено-стопанските и 

финансово-икономическите резултати за периода 2010 - 2016 г., както и  да се 

определят опасностите и рисковете за дейността на „ТЕРЕМ” ЕАД и да се 

обоснове и формулира възможен вариант за преструктуриране и усъвършенстване 

на производствено-стопанската дейност на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му 

дружества през следващите години в интерес на отбраната), в рамките на 

коректно посочените от докторанта Вутов ограничения. 

Работната хипотеза на разработката, че изграждането на „ТЕРЕМ-

ХОЛДИНГ” ЕАД като устойчив стопански субект, елемент от националната 

сигурност, в частта за ремонт на въоръжението и военната техника на Българската 

армия, е възможно единствено при усъвършенстване на структурата на 

дружеството и продуктовата му листа и разработване на конкретни мерки за 

стабилизиране, като резултат от ясно дефиниране на проблемните области, 

анализ и оценка на производствено-стопанските и финансово-икономическите му 

резултати, пронизва целия тест на изследването и е доказана с подходящи 

аргументи. 
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Начинът и последователността на формулираните общи изводи, ми дават 

сериозни аргументи да подкрепя посочените от кандидата Венцислав Вутов 

приноси. 

Сред приносите с научно-приложен характер откроявам разширената и 

допълнена авторова дефиниция на отбранителната индустриална база на 

съвременната държава, аргументираната необходимост от ефективната намеса на 

държавата за нейното съществуване и очертаните насоките за развитие и 

специализация на съвременния етап, както и направената оценка на състоянието 

на българска отбранителна индустрия, като високорентабилна и доходоносна 

стопанска дейност и приведените нови доказателства за благоприятната роля и 

влияние върху останалите отрасли на националната икономика. 

Отчетлив принос с практико-приложен характер е направеното от 

дисертанта обосновано предложение за преструктуриране на „ТЕРЕМ-

ХОЛДНИГ” ЕАД с цел стабилизиране на производствено-стопанската дейност и 

финансовото му състояние на основата на авторова ПРОГРАМА за 

преструктуриране на „ТЕРЕМ-ХОЛДНИГ” ЕАД, насочена към усъвършенстване 

на дейността и повишаване на конкурентоспособността на дружеството за период 

от 5 до 10 години. 

Необходимо е да се посочи, че дисертационният труд и получените 

приноси са лично постижение на докторанта Венцислав Вутов и са резултат на 

комплексни знания за: ролята на държавата в съвременната пазарна среда, 

икономика на сигурността и отбраната и отбранителната политика, които са 

материализирани в изводи и обосновка на направленията за бъдещата работа по 

практическа реализация на предложената Програма за преструктуриране на 

„ТЕРЕМ-ХОЛДНИГ” ЕАД. 

Представените три публикации по темата на дисертационния труд, които са 

самостоятелно дело на кандидата, са фокусирани в направлението на научните 

изследвания, осигуряват представителност и верифицират постигнатите научни 

резултати. 

Нямам информация дали посочените публикации са цитирани от други 

автори. С докторанта нямам съвместни публикации. 
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3. Критични бележки 

Изследване върху актуален и значим за теорията и практиката проблем, 

свързан с предизвикателства пред дейността на търговските дружества от 

българската отбранителна индустрия в новата среда на сигурност, безспорно 

предизвиква интерес, поставя въпроси и критични препоръки, които ще си спестя, 

тъй като по време на съвместната ни работа, докторантът работи отговорно и 

последователно, прецизно изпълняваше указанията на научния ръководител и на 

научния консултант и те бяха своевременно отразени. За сметка на това бих 

желала да отправя препоръка към докторанта, свързана с необходимостта от 

доразвитие на цялостната конструкция на предложеното, тъй като по мое мнение 

текстът и реалните постижения в него, съдържат по-голям потенциал, както по 

отношение на формулировките, така и по отношение на предявените в 

дисертационния труд възможности за развитието на предприятията от БОИ. 

4. Заключение 

 Отчитайки актуалността на изследвания научен проблем в дисертационния 

труд на тема “Предизвикателства пред дейността на търговските дружества от 

българската отбранителна индустрия в новата среда на сигурност” и автореферата 

към него, с автор Венцислав Иванов Вутов, оригиналността и качеството на 

разработката считам, че той представлява оформено научно изследване с 

постигнати научни и практико-приложни резултати и отговаря на изискванията за 

получаване на образователна и научна степен “доктор”. 

5. Оценка на дисертационния труд 

Давам своята положителна оценка и убедено предлагам на уважаемите 

членове на катедрения съвет на катедра „Съвместни операции и планиране” да 

вземем решение за присъждане на Венцислав Иванов Вутов на образователната и 

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

отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност” по 

докторантска програма „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. 

 

18 февруари 2020 г.             Изготвил рецензията:                

София           (проф. д-р Лидия Велкова) 


