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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е  

 

от професор доктор Павел Ангелов Ангелов 

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 научна специалност 

 „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство“ (Управление на сигурността и отбраната), 

в област на висше образование 

9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 

9.1 „Национална сигурност” 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

В обширната област на одита в публичния сектор има множество 

академични и други публикации, но в частност за одита в сектора за 

сигурност и отбрана у нас липсват цялостни разработки. Преди десет 

години след разразилата се глобална финансова криза може да се посочи 

една дисертация на тема „Финансовият одит в сферата на отбраната - 

фактор на сигурността“, която бе разработена у нас под мое научно 

ръководство от члена на Сметната палата Хюсеин Чауш.
1
 

Темата на дисертационния труд на Славчо Златков съответства на 

основното съдържание на разработката. Съществени последователно 

разработени елементи на структурата на дисертацията са: исторически и 

съвременни аспекти на развитието на вътрешния одит; вътрешният одит в 

сектора за сигурност и отбрана в Република България; възможности за 

оптимизиране на дейността на вътрешния одит в министерството на 

отбраната на Република България.  

Новото в дисертационния труд се състои не само в темата, която се 

разработва за първи път в български условия, в обекта, предмета, целта, но 

и в доказването на основната изследователска теза. Съществено важна е 

тезата, че вътрешният одит трябва да е съобразен със спецификата и 

областта на действие на организацията, която се одитира. Ето защо е 

потребна нарочна методология, чрез която да се подпомогне одитната 

дейност и да се повиши и ползата от въпросния одит. 

В изследването е демонстрирана необходимата висока теоретична 

подготовка, а също така и задълбочен и конкретен практически, 

включително управленски опит и познания в областта на одита в сектора 

за отбрана, които са приложени от автора по един сполучлив и обоснован 

начин за Република България. 
                                                      
1
 Чауш, Хюсеин Ниязи, Финансовият одит в сферата на отбраната - фактор на 

сигурността, София, Военна академия „Г. С Раковски“, 2011, COBISS.BG-ID – 

1263036900. 
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2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Дисертационния труд на Славчо Златков представлява завършено 

самостоятелно научно изследване, което е подходяща основа за по-

нататъшни анализи върху сложната, обширна и специфична област на 

вътрешния одит в сектора за сигурност и отбрана, с предложени и 

обосновани препоръки за съответната практика, както и за целите на 

учебния процес във висше училище. 

 Получените резултати имат съществено значение за 

усъвършенстване на вътрешния одит в сектора за сигурност и отбрана. 

Приемам претенциите на автора за основни приноси на разработката, а 

именно: 

 Доказана е по оригинален начин пряка връзка на одитна дейност 

от Древността до сега с развитието на производствените сили и 

обществените потребности, като са обобщени основните етапи на базата на 

ретроспективен подход.  

 Доказано и уточнено е съдържанието на понятийния апарат, 

свързан с одита, както и със сигурността като основно благо, осигурявано 

от съвременната държава. 

 Създаден и предложен е структуриран модел на организацията и 

функционирането на вътрешния одит в Министерството  на отбраната на 

Република България. 

 Обосновани и разкрити за пръв път у нас, по нов начин 

проблемите на вътрешния одит в сектора на сигурността и отбраната на 

Република България. 

 Формулирани и предложени са добри практики на вътрешния 

одит в САЩ, КНР, Австрия, Румъния и други, подходящи за прилагане в 

сектора на сигурност и отбрана на Република България, в резултат на 

авторско проучване на вътрешния одит в съответните държави.  
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 Създаден и предложен е 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. 

Приносите отразяват реални постижения в дисертационния труд, 

като научните постижения могат да имат съществено значение за 

практиката на вътрешния одит в сектора за сигурност и отбрана. 

  

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Не са ми известни писмени сигнали за установяване на плагиатство в 

дисертационния труд и/или в публикациите по него. Според мен 

авторството на Славчо Златков за постигането на приносите в 

дисертационния труд и публикациите по него е несъмнено. 

 

4. Критични бележки 

Всеки автор има право както на своите постижения, така и на своите 

слабости. Характерната затвореност на различни звена в сектора за 

сигурност и отбрана и съответно ограничената информация за тяхната 

дейност не са позволили на автора извършването на по-обхватни 

изследвания и да стигне до съответните изводи. 

 

5. Заключение 

Дисертационният труд представлява задълбочено самостоятелно 

научно изследване, което отговаря на изискванията за придобиването на 

образователна и научна степен „доктор“ на автора Славчо Златков. 
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6. Оценка на дисертационния труд 

Като научен ръководител на Славчо Златков давам положителна 

оценка на неговата изследователска работа и дисертационен труд, който е 

със значим теоретичен и теоретично-приложен характер. 

Високо оценявам представения дисертационен труд и убедително 

предлагам да се присъди на докторанта Славчо Славчев Златков 

образователна и научна степен „доктор“. 

 

Дата: 12 април 2021 г.               Член на научното жури:  

         

(Павел Ангелов) 


