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Рецензията е възложена по решение на Научно жури, определено със 

Заповед на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” № СИ29-

РД03-89/30.03.2021 г. За нейното написване ми бяха предоставени 

дисертационен труд, автореферат, публикации по темата на дисертационния 

труд и биографична справка. Документите, представени в процедурата за 

защита на дисертационния труд съответстват на изискванията на ЗРАС на 

Република България, на Правилника за неговото приложение и на 

нормативните документи на Военна академия „Г. С. Раковски”. 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

В условията на глобална икономическа и финансова криза, породена 

както от дефицита на значими за обществото ресурси, така и от 

неефективните начини на тяхното потребление, финансовият одит в сектора 

за сигурност и отбрана е от съществено значение, тъй като както вътрешният, 

така и външният одит са своеобразен гарант за защита на финансовите 

интереси на държавата и на обществото. Актуалните предизвикателства пред 

него понастоящем са свързани с:  

- непрекъснато нарастващата роля на одита като важен инструмент за 

контрол и отчетност в системата на сигурността и отбраната.; 

- плановото и периодично осъществяване на контрол в Министерство 

на отбраната и неговите звена, дава възможност да се гарантира ефективното 

изразходване на бюджета за отбрана и постигането на целите на 

отбранителната политика;  

- като член на ЕС и НАТО, Република България се нуждае от 

непрекъснато усъвършенстване на системата на финансов контрол в 

публичния сектор и в частност на контрола в сферата на отбраната.  

Този процес е предопределен и от динамиката на взаимоотношенията в 

рамките на Северноатлантическия пакт в глобален и регионален план и това 

безспорно води до необходимостта от преосмисляне на мястото и ролята на 
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вътрешния одит за изграждане на необходимите отбранителни способности 

на страната, като предпоставка за по-високо равнище на национална 

сигурност. Ето защо можем да твърдим, че в предлагания дисертационен 

труд се изследва научен проблем с важно значение за сферата на сигурността 

и отбраната, който е пряко свързан с ефективното разпределение и 

изразходване на ограничените финансови ресурси за нормално протичане на 

трансформационните процеси, насочени към изпълнение на националните и 

коалиционни задачи на въоръжените сили на страната.  

Представената дисертация е посветена на изследователски проблем с 

особена стойност, чиято актуалност сполучливо е обоснована от дисертанта 

Славчо Златков. Необходимо е да се подчертае, че тя засяга важна част от 

сериозното предизвикателство пред теорията и практиката на одита и 

контрола, свързана със законосъобразността, целесъобразността, 

ефективността и ефикасността в работата на публичните организации от 

системата за сигурност и отбрана.  

В литературата, посветена на одита в сферата на отбраната, 

съществуват сериозни разработки, в които се разглеждат важни страни от 

проблематиката на дисертацията, като докторантът Златков е запознат с тях и 

използва важни тези и изводи от постигнатото. Едновременно с това 

изследванията и публикациите отношение на одита и контрола в сектора за 

сигурност са малобройни, което ме кара да изразя мнението, че подходът на 

дисертанта към финансовия одит в сферата на отбраната и сигурността носи 

белезите на оригиналност, както при анализа на вътрешния одит в сектора за 

отбрана, така и при разкриването на новите моменти в одитния процес в 

публичния сектор и в сектора за отбрана и сигурност в частност.  

Темата на представения дисертационен труд „Насоки за 

усъвършенстване на вътрешния одит в сектора за сигурност и отбрана”, 

напълно съответства на съдържанието и няма аналог с научни изследвания и 

разработки в България. Това ни дава основания да обобщим, че макар да 
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почива на солидна теоретична и нормативна база, темата за вътрешният одит 

и ролята му на фактор за високо равнище на сигурност и отбрана е 

представена по нов нетрадиционен и полезен начин, за което е допринесла и 

ползотворната съвместна работа с научния ръководител. 

  

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е сполучливо структуриран в съдържателен 

план и се състои от увод, изложение, представено в три глави, всяка 

завършваща с изводи, заключение и библиография с общ обем от 170 

стандартни страници, в т.ч.: основен текст - 146 страници; приложение - 16 

страници; литература - 7 страници; декларация за оригиналност и 

достоверност - 1 страница, като в него са поместени 5 таблици и 5 фигури. 

Списъкът на цитираната литература включва 74, а на ползваната - 118 

заглавия.  

Водещата теза на изследването, че „Ако вътрешният одит е призван 

да предостави увереност на ръководството по отношение на 

законосъобразността, целесъобразността и ефикасността на взетите решения 

и тяхното изпълнение, както и по отношение на управлението на риска, то 

вътрешният одит трябва да е съобразен със спецификата и областта на 

действие на организацията, която одитира”  е потвърдена успешно.  

Обект на дисертационното изследване е вътрешният одит в сектора за 

сигурност и отбрана на Република България, а предметът обхваща 

състоянието, проблемите и възможностите за усъвършенстване на вътрешния 

одит в Министерството на отбраната на Република България. Те са коректно 

определени и са пряко и непосредствено свързани с целта на дисертационния 

труд. 

Приетата научна цел на разработката - разкриване на проблемите и 

създаване на система от процедури за осъществяване на вътрешния одит в 

Министерството на отбраната на Република България е точно формулирана, 
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което създава условия за решаване на съставните задачи на изследването, 

които се свеждат до разглеждане на развитието на одитната дейност в 

исторически аспект, както и съвременното състояние на одита; очертаване на 

различията между одита и контрола и представяне на понятията за одит и 

основните задачи пред одитната дейност; характеризиране на състоянието на 

вътрешния одит в Министерството на отбраната на Република България; 

съпоставяне на състоянието на вътрешния одит в системата на сигурност и 

отбрана на Република България и някои други държави; идентифициране на 

проблемите, свързани със състоянието на вътрешния одит в системата на 

сигурност и отбрана на Република България, в частност – в Министерството 

на отбраната; обективизиране на авторова система от процедури за 

осъществяване на вътрешен одит в Министерството на отбраната на 

Република България.  

За нуждите на дисертационното изследване коректно са въведени 

ограниченията, първо, че изследването е насочено само към вътрешния одит 

и неговите проблеми и второ, че  изследваната организация и съставената 

методология са насочени към Министерството на отбраната.  

Методологията на изследването включва анализ на литературни 

източници и нормативни източници, регламентиращи състоянието на 

вътрешния одит в публичния сектор на Република България; анкетен метод; 

метод на интервюто; сравнителен метод и др., които осигуряват постигането 

на поставената цел и задачи. 

Поради ясно изразения си теоретичен характер първата глава 

„Исторически и съвременни аспекти на развитието на вътрешния одит”, 

като представя постигнатото в областта на одита в исторически план има 

фундаментален характер за дисертационния труд. В нея е направена 

таксономия на основните етапи в развитието на одита, откроена е ролята на 

индустриалната революция за неговото съвременно състояние, предложена е 

авторизирана дефиниция на одита, направено е разграничение между 
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одитната и контролната дейност и са очертани основните задачи на 

вътрешния одит понастоящем.  

Втората глава на дисертацията „Вътрешният одит в сектора за 

сигурност и отбрана в Република България” има аналитико-методологичен 

характер и в нея през призмата на сигурността са изследвани и анализирани 

особеностите и спецификата на утвърдената система за вътрешен одит в 

Министерството на отбраната на Република България, като нормативна база 

и практика. Подчертано е, че в България, одитът в публичния сектор е 

регламентиран чрез нормативни актове, които търпят съществени промени 

през последните години, но липсва законов нормативен акт, свързан с 

регламентация на одита в сектора на сигурността и отбраната. Представени 

са вътрешните документи и актове, регламентиращи дейността на Дирекция 

„Вътрешен одит“ към Министерството на отбраната на Република България, 

които са задължителни за прилагане и определят основните насоки на работа 

на звеното. Акцентирано е върху обстоятелството, че няма единна методика, 

която да определя процедурите, етапите, процесите на работа на вътрешните 

одитори в това звено.  

Постиженията на докторанта Златков в първите две глави обуславят и 

необходимостта да се предложи решение на анализираните проблеми, което е 

предмет на изследване в третата глава на дисертацията „Възможности за 

оптимизиране на дейността по вътрешен одит в Министерство на 

отбраната на Република България. В нея са обобщени и систематизирани 

проблемите на вътрешния одит в сектора за сигурност и отбрана и на 

основата на проучване на международния опит в сферата на вътрешния одит 

в сигурността и отбраната са предложени възможности за приложение на 

добри практики и за оптимизиране на одитната дейност посредством 

разработената от автора методология за одит на проекти и програми в 

сектора на сигурността и отбраната. Изводите, с които завършва тази глава 

ни дават основание да изразим становището, че са създадени предпоставките 
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за разрешаване на формулираните в дисертацията основни проблеми. 

В заключението се подчертава, че вътрешният одит е призван да 

предостави увереност на ръководството по отношение на 

законосъобразността, целесъобразността и ефикасността на взетите решения 

и тяхното изпълнение, както и по отношение на управление на риска, като в 

МО, вътрешният одит е съобразен със спецификата и областта на действие на 

организацията.  

 

3. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Приемам самооценката на Славчо Златков за приносите в 

дисертационния труд, които той обобщава като три научни и три научно-

приложни.  

Като по-значими постижения в изследването сред научните приноси 

бих искала да откроя създаденият и  предложен от дисертанта структуриран 

модел на организацията и функционирането на вътрешния одит в 

Министерството на отбраната на Република България, а от приносите с 

научно-приложен характер, искам да оценя високо създаденият и предложен 

инструментариум и методика за одит на програми и политики, 

осъществявани от дирекция „Вътрешен одит“ към Министерство на 

отбраната, с два авторски проекта за: процедури за провеждане на одит на 

програми и политики от дирекция „Вътрешен одит“ към Министерство на 

отбраната; процедури за изпълнение на одитен ангажимент на дейност в 

публични предприятия, в които министърът на отбраната упражнява правата 

на държавата върху дялове или акции. 

Може да бъде направена оценка, че дисертационният труд и 

получените приноси са постижение на докторанта и са резултат на 

задълбочено познаване, творческо адаптиране и доразвитие на съвременните 

теоретични конструкции и практически подходи, свързани с финансовия 
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одит в публичния сектор и в частност в отбраната, като съществена 

предпоставка за по-високо равнище на сигурност на гражданите, на 

обществото и на държавата.  

 

4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Предлаганият дисертационен труд е подкрепен с необходимия брой 

публикации. Приемам и трите декларирани от автора публикации, на които 

докторантът е единствен автор. Всички приети за рецензиране публикации са 

в направлението на научните изследвания на автора и са пряко свързани с 

темата на дисертационния труд и като верифицират резултатите от научното 

изследване осигуряват неговата обществена представителност.  

Нямам данни за това дали те са цитирани от други автори. 

С докторанта нямам съвместни публикации. 

 

5. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

За да постигне целта и задачите на изследването докторантът 

аналитично е обработил и систематизирал основните нормативни документи 

и многобройни и многообразни литературни източници, разкриващи 

съдържанието на основните схващания и възгледи за финансовия контрол и 

финансовия одит. Техният брой е представителен и респектиращ – 118. 

Резултатът е видим и подпомага изпълнението на поставените 

научноизследователски задачи. Необходимо е да се отбележи, че докторантът 

се ориентира отлично и от огромния информационен поток, подбира онова, 

което пряко касае изследвания проблем и в пълна степен подпомага 

решаването на поставените задачи. 

 

6. Оценка за автореферата 

Представеният към дисертационния труд автореферат е в обем от 33 

страници, написан е в съответствие с добрите академични практики и 
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отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и правилника за неговото приложение, 

като ясно и съдържателно отразява основните положения и научните 

приноси на дисертацията. 

 

7. Становище относно наличието или липсата на плагиатство  

В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не съм 

установила плагиатство в представения за рецензиране дисертационен труд. 

Не ми е известно в хода на процедурата да са получавани неанонимни и 

мотивирани писмени сигнали за установено плагиатство. 

 

8. Критични бележки 

Към докторанта могат да се отправят някои критични бележки и 

препоръки, насочени към бъдещата му научноизследователска дейност: 

На първо място, в работата се откриват излишни от гледище на 

известността им за науката постановки, които освен, че биха могли да се 

редуцират с оглед големия обем на дисертацията, трябва да се използват, 

само ако върху тях се надгражда авторова теза. 

Второ, отсъствието на общи изводи от анализа, които биха  допринесли 

за по-отчетливо и убедително възприемане на постигнатите научни 

резултати.  

Необходимо е да отбележа, че посочените бележки не променят изцяло 

положителната ми оценка за постигнатото в докторската работа, още повече, 

че при обсъждането на работата от представянето й за зачисляване до и по 

време на предварителната й защита се възползвах от възможността да дам 

своите бележки на г-н Златков, които той осмисли и отрази, като внесе 

необходимите корекции и допълнения в окончателния вариант на 

дисертационния труд. Удовлетворена съм от постигнатото и считам, че по 

този начин се откроиха достойнствата и постиженията на представения труд.   
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9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

счита, че следва да вземе отношение 

Познавам дисертанта Златков като уважаван специалист с висока 

професионална подготвен и авторитет в сферата на финансовия контрол и 

вътрешния одит и като изследовател със задълбочена теоретична подготовка 

и изявена склонност към научноизследователска работа. 

 

10. Заключение 

Представеният дисертационен труд напълно отговаря на изискванията 

на Закона за развитието на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото прилагане за получаване на образователната и 

научната степен "доктор". Като оценявам достойнствата на постигнатото в 

изследването, давам положителна оценка на дисертационния труд на тема 

„Насоки за усъвършенстване на вътрешния одит в сектора за сигурност и 

отбрана” и заявявам съгласието си на Славчо Славков Златков да бъде 

присъдена образователната и научната степен "доктор" в професионално 

направление 9.1 Национална сигурност, по докторска програма "Организация 

и управление извън сферата на материалното производство (Управление на 

сигурността и отбраната)". 
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