
 

 

 

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доцент доктор Петър Тодоров Тодоров 

катедра „Опазване на обществения ред” при факултет „Полиция”,   

Академия на МВР 

 

на дисертационния труд на 

 Владислав Славов Славов 

 

 
„ПОДХОДИ И МЕХАНИЗМИ НА  

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” ЗА ПОВИШАВАНЕ 

СИГУРНОСТТА НА МНОГОНАЦИОНАЛНИ ВОЕННИ 

КОНТИНГЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” 

 

представен за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

в област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“,  

професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“,  

научна специалност ,,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 

В сферата на сигурността на Република България към настоящия 

момент не е налично такъв тип научно изследване на съществуващите 

способности на служба „Военна полиция” да осигурява движението на 

чуждите военни формирования през територията на държавата. Дейността 

на служба „Военна полиция” за повишаване сигурността на чуждестранни 

или многонационални военни контингенти при пребиваването им на 

територията на Република България се разглежда в контекста на тези 

способности, като се прави анализ и оценка за въздействието върху 

цялостната структура за сигурност на Република България.  

Темата на дисертационния труд съответства на съдържанието. В него 

се прави историческа ретроспекция на развитието на военната полиция в 

България от създаването й до наши дни, изследва се и пребиваването на 

чуждестранни военни контингенти на територията на страната от началото 

на Втората световна война до днес. Анализира се ролята и мястото на 

служба „Военна полиция” в системата за защита на националната 

сигурност.  

 Представените исторически факти и направените анализи доказват, 

че служба „Военна полиция” изпълнява възложените й задачи по охраната 

и сигурността на многонационални военни контингенти на територията на 

Република България. Ефективността на нейните действия се сравнява с 

ефективността на действията на военните подразделения и се доказва, че в 

мирно време за прилагане по-удачен е модела на функциониране на 

служба „Военна полиция”. 

 Предложените от автора насоки за промени от политически и 

законодателен характер целят повишаването на институционалната и 

функционална ефективност на служба „Военна полиция”. Тяхното 

имплементиране в законодателството способства за утвърждаване на 
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службата като незаобиколим фактор при опазване на реда и гарантиране 

сигурността на системата на отбраната. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд 

Справката за научните приноси отразява постиженията на Владислав 

Славов. Те сполучливо са разделени на научни и научно-приложни. 

Според мен първият от научните приноси се нуждае от лека редакция, а 

третият принос с научно-приложен характер се отнася по-скоро до 

научните приноси. 

Получените резултати от проведеното изследване могат да послужат 

за развитието на държавната политика и промяна в правната 

регламентация на отделни елементи от системата за защита на 

националната сигурност.  

 Създадената конструкция от знания може да се използва за 

професионалното обучение на подразделенията от Българската армия, 

подготвящи се за изпълнение на мисии зад граница, а също и за 

професионалното обучение на служителите от служба „Военна полиция” 

във връзка с реализираните от тях дейности по охрана и осигуряване на 

сигурност на многонационалните военни контингенти на територията на 

Република България.  

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Не ми е известна друга разработка, отговаряща на темата на 

дисертационния труд, както и не установявам наличие на плагиатство в 

дисертацията и/или в публикациите по нея. 

4. Критични бележки 

В представения дисертационен труд критичната ми бележка се 

отнася преди всичко до необходимостта от по-силно присъствие на 

теоретичната част и по-точно – всестранно изясняване на основните 

понятия, с които борави докторанта. Тази бележка не поставя под 



4 

 

съмнение общата положителна оценка на дисертационния труд. Основната 

ми препоръка е, че резултатите от изследването освен чрез автореферата и 

с публикациите по темата могат, и трябва да получат необходимата 

публичност чрез издаването книга на базата на защитен дисертационен 

труд. 

5. Заключение 

Предложеният за защита дисертационен труд на Владислав Славов 

Славов е в съответствие с нормите на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, правилника за неговото прилагане и 

правилниците на Военна академия, представлява завършено изследване с 

определени научни и практико-приложни резултати и отговаря на 

изискванията за получаване на образователна и научна степен „доктор” по 

научната специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство” („Управление на сигурността и отбраната”).  

6. Оценка на дисертационния труд 

Давам своята положителна оценка на дисертационния труд на тема 

„Подходи и механизми на Служба „Военна полиция” за повишаване 

сигурността на многонационални военни контингенти на територията на 

Република България” и убедено предлагам на уважаемите членове на 

научното жури да вземат решение за присъждане на Владислав Славов 

Славов на образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

 

17.06.2020 г.   Изготвил становището:    
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