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I. Оценка на резултатите и приносите на кандидата в 

дисертационния труд. 

Представения за становище дисертационен труд е с обем 264 

стандартни страници, в т.ч. 18 таблици, 2 схеми и 7 фигури. Съдържа списък 

на използваните съкращения, увод, изложение в три части, заключение, 

библиография (63 книги, от които 54 от български автори и 9 от английски 

автори като част от тях са преведени на български език; 41 нормативни акта, 

от които 16 национални и 25 организационни, 61 източника от Интернет) и 

2 приложения.  

Дисертационният труд е цялостно задълбочено, завършено 

изследване по актуална и важна за  държавата тема през призмата на търсене 

на баланса  между икономическите възможности на държавата, нивото на 

политическите амбиции и необходимите оперативни способности при 

осигуряване на националната сигурност в контекста на външните и 

вътрешни рискове и заплахи. Възприетата структура, съдържание, 

избраната методика, дефинираните цели, задачи, хипотеза са изпълнени в 

пълен обем и с релевантно съдържание. Специфичният авторски стил 

показва капацитета на докторантката да подбира подходящ 

инструментариум, да работи компетентно с литература, да извършва 

анализи, обобщения и да синтезира научно обосновани изводи. 

Теоретичните приноси на докторантката се базират на  

систематизиране на известни научни теории и методи, които удачното и 

задълбочено са интерпретирани, в резултат на което е създадено ново 

знание, което надгражда съществуващото както следва:  

1. За ролята и значението на ефективния мениджмънт на ресурсите 

за отбрана, като главно условие за постигането на баланс между 

икономическия потенциал на държавата и отбранителните способности на 

въоръжените сили. 
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2. Изведена е дефиниция за икономическия потенциал на държавата, 

в контекста на средата за сигурност.  

3. За необходимостта от вземане на важни за Въоръжените сили на 

Република България решения, които да се основават на научните теории за 

визия, стратегическо планиране за развитие и приоритети на потребностите 

в контекста на икономическите възможности на страната. 

Практико-приложните приноси могат да се обобщят накратко като 

генериране на конкретни и научно обосновани предложения за внедряване 

в практиката както следва: 

1. Авторското предложение за преструктуриране на държавните 

разходи за сигурност и отбрана и свързаните с тях предизвикателства чрез 

увеличаване дела на иновациите и инвестициите (капиталовите разходи), 

така, че да се произведе вторичен ефект за повишаване на ефективността. 

2. Направени са мотивирани, обосновани и удачни препоръки за 

реорганизация на структурата и съдържанието на определени конкретни 

елементи от системата ИСУРО. 

3. Предложено е компенсиране на определени дефицити от 

отбранителни способности чрез участие в програми на НАТО и ЕС. 

Направени са обосновани  предложения за повишаване на ефективността на 

мениджмънта на отбранителните ресурси, с цел изграждане и/или 

поддържане на отбранителни способности на ВС. 

4. Наложително е да се преразгледа и съобрази нивото на 

политическите амбиции на държавата с реалните възможности на 

разполагаемия ресурсен потенциал.  

Анализът на съдържанието на представената дисертация, 

специфичния и оформен стил на докторантката е основание да направя 

извода, че научните и приложни приноси в дисертационния труд са нейно 

лично дело и постижение. 
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II. Критични оценки, бележки и препоръки  

Критични бележки, които да намаляват постиженията на 

докторантката нямам. Препоръчвам на докторантката в бъдещите 

изследвания да използва по-внимателно понятия като максимално,  

оптимално и подобни, поради факта, че от строго научна гледна точка 

трудно се доказват или не е възможно да се докажат в някои от социално-

икономическите теории от гледна точка на тяхната математическа 

семантика поради недостатъчно развити все още методологии в тази област.  

III. Заключение 

На основание цялостното съдържание на представените материали и 

постиженията на докторантката давам висока положителна оценка на 

нейния дисертационен труд и на научните й постижения. Предлагам на 

уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително  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“) на Елена Костадинова Тимева.  

    

Член на научното жури: …………………… 

проф. д-р Евгени Манев 

30 март 2020 г. 

 

 

 


