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Становището е изготвено на основание Заповед на началника на 

Военна академия „Г. С. Раковски” № СИ29-РД-03-156/02.06.2021 г. и 

Протокол № 9/22.06.2021 г. от заседание на научното жури. Представените 

от Янка Стоянова Господинова материали на хартиен и магнитен носител 

са в съответствие с изискванията на чл. 68, ал. 1 от Правилника за развитие 

на академичния състав на Военна академия „Г. С. Раковски” и включват 

всички документи, предвидени по процедурата.  

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

В уводната част на дисертацията накратко е представена 

актуалността на разглеждания научен проблем, която е свързана с 

наличието на противоречия при упражняване на законово установените 

права, задължения и отговорности на населението и органите на местната 

власт, необходимостта от приоритизиране на разполагаемите ресурси и 

секторни политики. 

Представеният дисертационен труд доказва актуалността и 

значимостта на научния проблем както в структурно отношение, така и 

чрез предложените резултати. Темата е представена в три глави, следвайки 

модела „Национална сигурност и админитартивно-териториално 

устройство – връзки и зависимости; ,,Изпълнителна власт и местно 

самоуправление – институциални капацитети; ,,Обобщен модел на 

системата малка община”. 

Методиката на изследването включва прилагането на аналитичен и 

концептуален подход, при който се използват методите на събиране на 

данни и информация от различни източници, системен анализ и 

интерпретация на резултати от изследвания.  

Чрез подробен анализ на елементите на системата малка община е 

направен извода за необходимостта от промяна на законовата и 

нормативна уредба, която регламентира задълженията на длъжностните 

лица, йерархическите връзки между различните структури и необходимия 

минимум от ресурси за управление с цел постигане на по-висока 
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ефективност в цялостната организация и работата на местно 

самоуправление.  

В този смисъл за осигуряване непрекъснатост в процеса на местното 

самоуправление в условията на съвремени предизвикателства са отчетени 

ролята и значението на обучението на служителите, прилагането на нови 

подходи и техники при оценка на риска, и необходимостта от осигуряване 

на необходимите инфраструктурни елементи и технически средства. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд.  

Приложената методика дава възможност за осъществяването на 

връзки между различните резултати и изводи, което е послужило за 

всеобхватно и задълбочено изследване на системата малка община, 

представена чрез обобщен модел, илюстриран и анализиран в структурен 

и функционален план. 

Представени са научни резултати по проблема, свързан с 

функционирането на системата малка община, които разкриват значението 

и ролята на малките общини като ключов фактор за институционална 

устойчивост и съхранена държавност, независимо от доказаната в 

изследването липса на способности на местната власт в общините от 

четвърта и пета категория да ръководят и осъществяват реално процеса на 

местно самоуправление. 

Получените научни и научноприложни резултати от проведеното 

научно изследване съдържат необходимите теоретични обобщения в 

търсенето на решение на актуален проблем от областта на националната 

сигурност, като с това представляват оригинален принос в съвременната 

наука.  

Трите самостоятелни публикации по темата на дисертационния труд 

отговарят на нормативните изисквания за оформянето и представянето на 

научни публикации в областта на сигурността и управлението на риска, и 

отразяват процеса на работа по дисертационния труд.  
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3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Към днешна дата, 09.07.2021 г., до мен не са стигали сигнали 

относно наличието на плагиатство в дисертационния труд или в 

пуликациите по него. 

4. Критични бележки.  

Дисертационният труд съдържа научно обобщение върху 

изследвания актуален и значим проблем. Предложените научни и 

научноприложни резултати са важни не само от гледна точка на теорията, 

но и като инструменти за работа в практиката.  

Бих предложил към научните приноси още един: Чрез системен 

анализ е доказано, че малките общини могат да изпълняват функциите и 

задачите си по-добре след извършване на необходимите промени в 

нормативната уредба. Нямам критични бележки. 

5. Заключение.  

Дисертационният труд отговаря на изискванията, регламентирани в 

Правилника за развието на академичния състав във ВА „Г. С. Раковски” 

(Приложение 17) както в структурно отношение, така и по отношение на 

съдържанието.  

6. Оценка на дисертациония труд.  

Представеният дисертационен труд отговаря на нормативните 

изисквания и възприетите научни критерии за постигнати научни и 

научноприложни резултати, поради което ще гласувам положително Янка 

Стоянова Господинова да придобие образователната и научната степен 

„доктор” в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.1. Национална сигурност, по научна 

специалност „Защита на населението и инфраструктурата на държавата 

при кризисни ситуации”.  

 

Дата:                                              Член на журито:  

12.07.2021 г.                                  професор д-р Максим КАРЕВ 


