
 

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

От доц. д-р Красимир Василев Йорданов, Университет за национално и световно 
стопанство 

 

на дисертационния труд на Славчо Славчев Златков 

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

отбрана“, представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по 

научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Управление на сигурността и отбраната)“ 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Актуалността на изследваната проблематика в дисертацията е безспорна. Тя се 

базира на един все още недостатъчно разработе у нас подход за изследване на одита в 

конкретна област от практиката. Това я отличава от други подобни разработки в областта 

на вътрешния одит. Мотивите за актуалността на изследването са компетентно 

представени. В този смисъл тя е значима за теорията и практиката на контрола и  

управлението на публичния сектор въобще и конкретно за управлението на процесите в 

сферата на сигурността и отбраната. Темата е сложната и многопластова, но е налице 

оригинален авторски подход към нея. В генезиса са усилията на автора да развива 

методологията на вътрешния одит в избрания сектор с конкретни изводи и препоръки. 

Правилно са определени обекта, предмета и целта. Изследователската теза сполучливо е 

определена и гарантира  конкретиката на изследването: „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“. 

Изпълнени са конкретните задачи които декомпозират основната цел на 

дисертационния труд. Може да се приеме, че избраната цел е постигната. Съдържанието 

на дисертацията съответства на темата.  

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Дисертационният труд е в обем от 168 стандартни страници компютърно набран 

текст. Основния текст е 144 страници, приложенията са 16 страници, библиографска 

справка – 8 страници. Библиографската справка съдържа 118 източника, 14 електронни 

ресурса и 10 правни източници. Дисертацията е структурирана в три глави, увод и 

заключение. 

 В края на всяка глава са представени направените изводи и заключения, 

доказващи способноста на автора да систематизира и обобщава научните резултати до 

които е достигнал в отделните части на изследването.  

Методологичната основа на изследването са основополагащи методи и подходи.  

Анализираните данни са получени от действително проведени, представителни 

проучвания. Приложената методика на изсследване осигурява постигането на 

поставените цел и задачи. Това осигурява съответствие на дисертационния труд на 

законовите и наукометрични изисквания. 

Налице е завършеност и изчерпателност на темата. Възприетите ограничения са 

обосновани.   

В първа глава на разработката е направен анализ на развитието на вътрешния одит 

в исторически план и настоящето му състояние в световен и национален мащаб. 

Представена и неговата същност и сполучливо обоснована разграничимостта му от 

контрола. Обосновани са основните задачи на вътрешния одит които следва приоритетно 

да се развиват.  

Втора глава е с теоретико методически и приложен характер. Последователно са 

анализирани, на основата на дедуктивния подход, правната рамка на вътрешния одит в 

публичния сектор, управленската система на сигурността като обект на вътрешения 

одит; състоянието и функционирането на вътрешния одит в сектора за сигурност и 

отбрана на Република България; вътрешната нормативан уредба определяща 

организацията, правомощията и отговорностите на Дирекция „Вътрешен одит“ към 

Министерството на отбраната на Република България.  



Обосновани са основните затруднения в интегрирането на функцията по 

вътрешен одит в сектора. Изведени са основните проблеми свързани с липсата на 

единна методика, която да определя процедурите, етапите, процесите на работа на 

вътрешните одитори в системата на министерството.  

Трета глава на дисертацията, озаглавена „Възможности за оптимизиране на 

дейността по вътрешен одит в Министерството на отбраната на Република България.” 

има методически и приложен характер. Тя е същинската част от изследването. В тази 

част са идентифицирани важни проблеми на вътрешния одит като:  

• липса на компетентни кадри; 

• необходимост от осигуряване на постоянно обучение и квалификация на 

одиторите; 

•  липса на специално обучение, свързано с вътрешен одит в сферата на сигурността 

и отбраната; 

• неефективно използване на функцията вътрешният одит; 

• недостатъчна численост на вътрешните одитори; 

•  липса на технологично оборудване (одиторски софтуер) в сферата на одита в 

отбраната и сигурността.  

На базата на сравнителен анализ на развитието на фунцията вътрешен одит в 

системата на отбраната на различни държави са изведени препоръки за оптимизиране 

на изследвания обект. Емпиричната частна изследването е добре онагледена с фигури. 

Достойнство на разработката е разработените методологии за:  

•  одит на проекти и програми в сектора на сигурността и отбраната и  

• провеждане на изпълнение на одитен ангажимент на дейност в търговските 

дружества, в които министъра на отбраната упражнява правата на 

държавата върху дялове или акции на търговски дружества. 

В работата присъстват всички необходими структурни елементи, съобразени с 

нейната специфика. Наблюдава се логическа и смислова свързаност между отделните 

части на текста. 

Използван е коректен академичен език и стил на изложението. Спазени са 

правилата за правопис и пунктуация на книжовната норма. Спазени са правилата за 

библиографско описание на литературните източници извън текста. Направените 

изводи са коректни и произтичат от получените резултати.  

 



3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в дисертационния 

труд. Достоверност на материала. 

Приемам научните и научноприложните приноси на докторанта. Те са значими за 

изследваната област на одита, от гледна точка на фундаменталното и приложното знание 

в следните насоки: 

1. Анализирани са по нов начин проблемите на вътрешния одит в сектора на 

сигурността и отбраната на Република България. 

2. Изследвани са и предложени добри практики на вътрешния одит в страни като 

САЩ, Китай, Австрия, Румъния и други, подходящи за прилагане в сектора на сигурност 

и отбрана на Република България,  

3. Доказани и обосновани са възможности и насоки за усъвършенстване на 

функцията по вътрешен одит е цел отстраняване на проблемите на вътрешния одит в 

сектора на сигурността и отбраната на Република България. 

4. Разработена е и апробирана методология за одит, предназначена за дирекция 

„Вътрешен одит“ към Министерство на отбраната. Тя обхваща процедури за провеждане 

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

отбраната и процедури за изпълнение на одитен ангажимент на дейност в публични 

предприятия, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата върху 

дялове или акции. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд. 

Получените резултати и приноси на докторанта обогатяват, прецизират и 

доразвиват репродуктивни знания за подобряване ефективността на вътрешния одит в 

изследваната сфера от публичния сектор. Научните постижения осигуряват по-висока 

ефективност и ефикасност в работата на вътрешните одитори. Разработените методики 

/одитни процедури/ са апробираниуспешно в практиката на Дирекция „Вътрешен одит“ 

към Министерството на отбраната на Република България. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

Представените три самостоятелни публикации в приложения списък и в 

автореферата са по тематиката на дисертацията. Те са на български език и са достатъчно 

представителни, за да станат достояние на академичната общност и на специалистите от 

практиката. Тъй като по-голяма част от публикациите по дисертационния труд са 



станали достояние на научната общност сравнително скоро, все още не са забелязани 

цитирания от други автори работещи по сходни теми.  

6. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Използваните източници в дисертацията са добросъвестно цитирани. Не съм 

получил сигнал за плагиатство в дисертационния труд и в публикациите по него. 

7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 

Славчо Златков претежава необходимата теоретична подготовка за реализиране 

на своя  научно-изследователски проект. Нещо повече – той непрекъснато прилага тези 

свои знания в професионалната си практика. В дълбочина познава състоянието и 

проблемите на обекта  на изследване. Използвани са достатъчно по обем, подходящи и 

актуални литературни източници. Изследването е самостоятелно, ясно се откроява 

личният принос на автора в разработката на темата. Всичко това създава необходимите 

предпоставки приносите от дисертационния труд да имат действително научно и научно-

приложен характер. Добро впечатление прави изключителната прецизност, коректност и 

последователност в боравенето с източниците на информация.   

8. Оценка за автореферата. 

Авторефератът е в обем от 32 страници компютърно набран текст и представя 

достоверно съдържанието на дисертационния труд. Той отговаря на изискванията и 

синтезирано представя основните постижения и приносите в дисертационния труд. 

9. Критични бележки. 

При анализа на съдържанието на дисертацията се установяват някои слабости, 

които разкриват допълнителни възможности за бъдещи изследвания. Отделни 

теоретични постановки и изводи се нуждаят от по-задълбочена аргументация, 

подкрепени с повече конкретни научни факти.  

Богатото съдържание на дисертацията като информационен и фактологически 

ресурс, както и професионалната значимост на разработката ми дават основание да 

предложа втора и трета глава да бъдат издадена като книга. 

Препоръчвам на автора да продължи работата си по проблемите на вътрешния 

одит и вътрешния контол в тази изключително въжна и актуална област каквато е 

ситурността и отбраната. 

 



10. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, че следва 

да вземе отношение. 

Богатия професионален опит на докторанта, неговата квалификация, рутината и 

дълбочината на проведеното изследване предопределят качеството на приносите които 

може да даде на теорията и практиката на вътрешния одит в избраната сфера и на 

управлението като цяло.  

11. Заключение. 

Анализът на представения дисертационен труд дава основание с убеденост да се 

направи извод, че дисертацията на тема „Насоки за усъвършенстване на вътрешния одит 

в сектора за сигурност и отбрана ” отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Закона за 

развитие на академичния състав в Република България/ЗРАСРБ/, на чл. 27, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.  

12. Оценка на дисертационния труд. 

Убедено давам положителна оценка на дисертационния труд. Това ми дава 

основание да предложа на другите уважаеми членове на Научното жури да гласуват за 

присъждане на Славчо Славчов Златков образователна и научна степен „доктор“ по 

научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Управление на сигурността и отбраната)“, област на висше образование  

9 „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1 „Национална сигурност”. 

 

Дата: 14.04. 2021 г. Рецензент …................. 

(доц. д-р Кр. Йорданов) 
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