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1. Актуалност и значение на изследването 
 

Защитата на националната сигурност не само у нас, но и в световен 

мащаб, е перманентно актуален и много значим въпрос. Необходимостта 

от всеобхватни научни изследвания по тази тематика не е от днес. Тя се 

засилва през последните десетилетия на повишаване опасността от 

терористични прояви и извършването на тежки престъпления, които имат 

пряко отношение върху сигурността и обществения ред във всички сфери. 

Представеното за защита дисертационно изследване е посветено на едни от 

основните аспекти на управлението на сектора за сигурност и отбрана. В 

този смисъл работата се явява първи опит за разглеждане на теоретичните 

и организационните въпроси на тази дейност. Разглежданите проблеми 

имат не само теоретично, но и практическо значение. В този смисъл 

разглежданият проблем е и предизвикателство както от научна, така и 

практическа гледна точка. Освен това, резултатите ще са от полза както за 

обучаваните, така и за всички служители от сектора за сигурност и 

отбрана. 

Това определя и актуалността на изследването, която е безспорна и 

ще допринесе много за процеса на обучение и практическо управление в 

сектора за сигурност и отбрана. 

 
2. Характеристика на изследването и оценка на научните 

резултати 
 

Предложеното за рецензиране дисертационно изследване е 

стандартно структурирано и разработено и отговаря на нормативните 

изисквания за оформяне и подреждане на изследване от такъв характер. 

В увода много точно и ясно са определени основните елементи на 

изследването. 
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В изследването си докторантът навлиза дълбоко не толкова в 

теоретичната, колкото в практическата част. Това е плод на неговите 

професионални знания и умения, като специалист в тази насока, което му 

позволява да детайлизира своите предложения, с оглед подобряване 

дейността на специализираните органи в ежедневната им дейност. 

Съчетаването на теорията с практиката е добър пример както за 

обучаващите се, така и за служителите от структурите с компетенции по 

осигуряване сигурността в страната. 

Позоваването на схващанията на различни автори и на тази основа 

извеждането на авторовото мнение, а също и илюстрирането на 

разглежданата тематика допълнително повишават нивото на работата. 

 
3. Научни и приложни приноси в изследването 
 

Изготвената от докторанта справка за научните и приложни приноси 

отговаря на резултатите от изследването. Диференцирането им улеснява 

разглеждането и позволява тяхното изучаване. Макар да е необходимо 

известно пренареждане, приносите могат да се използват в 

преподавателската дейност в специализираните и други висши училища и 

университети. Ще са от полза и при бъдещи изследвания на автори, 

занимаващи се с научно-изследователска дейност в областта на защитата 

на националната сигурност в национален и международен аспект. 

Нещо повече, резултатите могат да се използват и по отношение на 

промени в правната регламентация отнасящи си се до защита на 

сигурността, което само по себе си се отнася и за промени в 

законодателството като цяло. Това е така, защото този проблем има 

отношение към много други нормативни актове и документи. 
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4. Становище относно наличието на плагиатство 

До този момент не ми е известно наличието на плагиатство в 

представената за рецензиране дисертация, което ми дава основание да 

приема, че друга разработка с това наименование и съдържание не е 

налична в научните изследвания в страната. 

 

5. Бележки и препоръки 

Наред с всичко положително към работата могат да бъдат отправени 

и някои бележки и препоръки, с оглед нейното оптимизиране. 

На първо място ще си позволя да отбележа необходимостта от по- 

обемно теоретично изследване, което ще позволи авторът да има по-

осезаемо присъствие в теоретичната доктрина. 

Второ, предлагам на автора при бъдещи свои публикации по 

тематиката, да изказва по-смело своята позиция по отделните въпроси. 

Това ще предизвика полемика, от която ще спечели науката. 

Третата ми препоръка е свързана с необходимостта от 

популяризиране на работата, което ще осмисли още повече резултатите от 

изследването. 

Позволявам си и да поставя на вниманието на докторанта един 

въпрос. Той се отнася до мнението му за взаимодействието между „Военна 

полиция“ и Националната полиция към Министерството на вътрешните 

работи. 

 

6. Заключение 
 

Представеното за защита изследване е лично дело на автора. 

Работата е плод на практическите му знания и умението му да събира и 

анализира понятия и нормативни актове и документи. Това му позволява 

да обвързва теорията с практиката и да предлага аргументирани промени в 

организацията на работа. 
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Всичко тава ми дава основание УБЕДЕНО да препоръчам на 

уважаемото научно жури, да даде образователната и научна степен 

„доктор“ на г-н Владислав Славов Славов, разработил дисертационно 

изследване на тема „Подходи и механизми на служба „Военна полиция“, за 

повишаване сигурността на многонационални военни контингенти на 

територията на Република България“. 
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