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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

СИ-28-1208/08.04.2020 г. от 4 листа 

 

СТАНОВИЩЕ 
от доц. д-р, инж. Милен Мирчев Иванов 

 
Русенски университет „Ангел Кънчев“, 

факултет „Юридически“, 

катедра „Наказателноправни науки и сигурност“ 

 

на дисертационния труд на Венцислав Иванов Вутов 

 

на тема 

„Предизвикателства пред дейността на търговските дружества от 

българската отбранителна индустрия в новата среда на сигурност“, 

 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в 

област на висшето 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)“. 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

През последните години, под въздействието на политическите и 

общественоикономическите промени и измененията в средата за сигурност, 

засилването на процесите на интернационализация и консолидация на 

капитала и глобализацията на икономиката, водещите във военно, 

техническо и икономическо отношение държави предприеха действия за 

преструктуриране на въоръжените си сили и отбранителните си индустрии, 

базирани на приемането на концепции и стратегии за тяхното 

функциониране и развитие през 21-ви век. 

БОТИБ е един от секторите със значение за икономическото развитие 

и просперитета на страната. Темповете на нарастване на производството на 

годишна база надвишават динамиката на ръста на икономиката, като цяло. 

Годишното производство на отбранителната индустрия представлява около 

0,5% от относителния дял на промишлеността в БВП. 

Това, че авторът на дисертацията се е насочил към изследване на 

предизвикателства пред дейността на търговските дружества от българската 

отбранителна индустрия в новата среда на сигурност, показва че той 

притежава необходимите качества да открива и анализира актуални за 

съвремието ни проблеми. 

Съдържанието на дисертационния труд съответства на заявената за 

изследване тема, като структурата на разработката е адекватна на 

издигнатата хипотеза и формулираните на нейна база основни 

изследователски задачи като това допринася за успешното постигане на 

съответните резултати.  

В изследването си докторантът демонстрира добра теоретична 

подготовка и задълбочено познаване на съвременната наука в изследваната 

област, като тези знания са приложени по един сполучлив и обоснован 

начин. Изводите, направени в края на всяка глава и общите изводи и 

заключения от изследването са логично следствие от извършените анализи. 
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2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

Налице е обогатяване на съществуващите досега знания във науката и 

по-специално на теорията и практиката за управление на функционирането 

и развитието на отбранителното производство и е аргументирана 

необходимостта от вземането на важни за този отрасъл решения да се 

основава на национална стратегия за развитието на отбранителната 

индустрия при отчитане на икономическите възможности на страната и с 

участието на подготвени и компетентни мениджъри.. 

Авторството за декларираните научни и приложни приноси в 

дисертационния труд и публикациите по него е несъмнено. 

Като най-значим принос мога да откроя разработеният от автора 

анализ и оценката на влиянието на редица фактори върху развитието на ОИ 

и на „ТЕРЕМ-ХОЛДНИГ” ЕАД и обоснованото предложение за 

преструктуриране на „ТЕРЕМ-ХОЛДНИГ” ЕАД с цел стабилизиране на 

производствено-стопанската дейност и финансовото му състояние на 

основата на самостоятелен авторов проект, 

Като цяло приемем за валидни дефинираните приносни моменти. 

Безспорен е авторовият принос за получените резултати. 
3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

В дисертационния труд, аз лично, не откривам признаци или факти, 

които да навеждат към съмнения за плагиатство. 

4. Критични бележки. 

Предметът и обектът на изследването не са формулирани напълно в 

синхрон със заявената цел и постигнатото, като научни резултати в 

дисертацията. Хипотезата на научното изследване трябва да се формулира 

преди задачите, защото именно, чрез тяхното решаване може да се постигне 

нейното потвърждаване или отхвърляне. Това се е отразило негативно на 

цялостната конструкция на изследването и на получените резултати. 
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Прекалено голяма тежест е дадена на историческите аспекти на 

развитието на отбранителната индустрия, без това да е дадено ясно оценка 

и тази оценка да послужи за допълнителен аргумент в доказателствената 

част. Тази дисбаланс е следствие на широкото дефиниране още в увода на 

предмета и обекта на изследването, от които е последвала и една твърде 

широко дефинирана хипотеза. 

Недостатъчно добре е аргументиран, избрания за апробация на 

иновациите на автора, метод. Тази неопределеност се отразява и на 

правилното обобщаване на получените резултати и на изводите от тях. 

Считам, че при избор на един конкретен изследователски метод научните 

приноси биха били още по-значими. 

 

5. Заключение. 

Дисертационният труд е задълбочено самостоятелно научно 

изследване, което отговаря на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” от автора Венцислав Иванов 

Вутов. 

 

6. Оценка на дисертационния труд. 

Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: 

„Предизвикателства пред дейността на търговските дружества от 

българската отбранителна индустрия в новата среда на сигурност“, и съм 

съгласен на автора да се даде образователната и научна степен „доктор”. 
 

Дата: 06.04.2020 г.    Член на научното 
жури:……………….. 

Милен Иванов 
 


