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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Защитата на населението е съществен елемент от политиката за сигурност 

на много страни и най-вече в страните-членки на НАТО и ЕС. Способностите 

на системата за защита на населението и инфраструктурата трябва да 

гарантират изпълнението на основните принципи на защитата, а способностите 

за прилагане на мероприятията по превенция и защита от ръководството на 

общината е една от първостепенните задачи, чието изпълнение в значителна 

степен определя способностите на държавата за осъществяване на функциите 

си, свързани със защитата на живота, здравето и правата на своите граждани, 

както и опазването на материалното и духовно богатство на нацията. 

Необходимостта от подготвени ръководство и кадри в управлението на 

защитата на населението и инфраструктурата при извънредни ситуации е 

изключително важно условие за успеха на тази дейност. 

Актуалността на темата на дисертационния труд се обуславя от 

противоречието между законово регламентираните права на населението и 

невъзможността те да бъдат упражнени в редица териториално-административни 

единици на страната, от законово наложените отговорности и задължения на 

органите на местната власт и ограничените ресурси за изпълнението им, както и 

от необходимостта приоритетите и секторните политики за сигурност да бъдат 

осъществявани ефективно и резултатите от тях да са осезаеми за всички граждани 

на страната. 

Ето защо всяко изследване, което е насочено за решаване на проблемите 

за повишаване на приноса на малките общини към националната сигурност, 

има важно актуално и познавателно значение. В този смисъл представения 

дисертационен труд, е посветен на актуален проблем, който има важно 

обществено значение и практико-приложен аспект. 

По представения от автора дисертационен труд не съм запознат да има 

подобни разработки. Темата на дисертационен труд съответства на основното 

съдържание на разработката и считам, че авторът с помощта на факти, анализи 

и изводи развива актуална тема, която се явява оригинална разработка, 
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синтезираща знание за дейността на малките общини и приноса им към 

националната сигурност на Република България. 

Разкрити са заплахите за сигурността обуславящи съществуването и 

функционирането на малката община в Република България. Достатъчно точно 

се обосновава необходимостта от повишаване на приноса на малките общини 

към националната сигурност. 

Дисертационния труд съдържа ново знание. Положителните страни в него 

са свързани с представените факти, извършените анализи, критичните изводи и 

направените препоръки. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Дисертационният труд изследва повишаването на приноса на малките 

общини към националната сигурност. 

Прецизно определените от автора предмет и работна хипотеза на 

изследването и успешно решените научно изследователски задачи довеждат до 

определяне на направленията за повишаване на приноса на малките общини 

към националната сигурност и постигането на поставената цел в 

дисертационния труд. 

Дисертационния труд съответства на изискванията на чл. 6 ал. 3 от Закона 

за развитие на академичния състав в Република България и чл. 27 от Правилник 

за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България. Разработен е в увод, три глави, общи изводи и заключение, с общ 

обем 174 страници, от които изложение 153 страници, списък на използваната 

литература - 5 страници, 1 страница със списък на приложенията и 15 страници 

приложения. За обобщаване на информацията авторът използва 4 броя таблици, 

а за онагледяване на дисертационният труд са създадени 16 броя фигури. 

В увода Янка Господинова коректно посочва общата концепция на 

изследването - проблема, актуалността на темата, обекта, предмета, целта и 

основните задачи на изследването. Разкрити са работната хипотеза, методите на 

изследването и поставените ограничаващи условия. 
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В първа глава на дисертационния труд авторът разкрива връзките и 

зависимостите между националната сигурност и административно - 

териториално устройство в Република България. Представен е критичен анализ 

на заплахите за сигурността и рисковете за малката община. В главата е 

разгледано развитието на концепцията за сигурността и е обърнато сериозно 

внимание на зависимостта на националната сигурност от социално - 

икономическото състояние на малките общини в Република България. 

Втора глава е посветена на институционалните капацитети на 

изпълнителната власт и местно самоуправление. След извършено проучване и 

проведен анализ авторът разглежда обхвата на държавните дейности и 

институционалния капацитет, както и секторните политики за сигурност - 

финансова и икономическа сигурност, енергийна сигурност и сигурност в 

отношенията човек – природа и правосъдие и вътрешен ред. Анализирани са 

ресурсите за участие в секторните политики и за определяне на ресурсния 

дефицит. На тази основа авторът доказва, че е жизнено необходимо да се 

повиши приноса на малките общини към националната сигурност и представя 

определени изисквания към системата „малка община”, обвързани с условия, 

определящи построяването на модела на тази системата. Въз основа на 

критичния анализ от изследването докторантът формулира изводи, от които ясно 

да се виждат основните недостатъци, които ограничават способностите на 

малката община към националната сигурност. 

В трета глава авторът представя обобщен модел на системата „малка 

община”, като търси практическото решаване на проблема. Представени са 

организационната структура на модел на система „малка община” и 

функционален модел на системата „малка община” с различните подсистеми 

оказващи влияние върху него. В главата е разкрита техническата база за 

изграждане на системата и на тази база е извършено изследване на 

работоспособността на модела на системата „малка община” с анализ на 

резултатите. Представени са факторите, определящи състоянието на системата 

и е извършено описание на режимите за функциониране на системата „малка 
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община”. 

Авторът е определил метода на изследването, определил е длъжностните 

лица от ръководството на „малка община”, имащи отношение към приноса им 

за националната сигурност за привличане към анкетите и е представил 

въпросите включени в анонимните анкетни карти. Докторанта извършва три 

анкети. Първата е за определяне на приоритетите в развитието на техническата, 

информационна и социална инфраструктура на „малката община, втората е за 

определяне на приоритетите за осъществяване качествени и непрекъснати 

обществени услуги на гражданите в малката община, а третата анкета е за 

определяне стойностите на тегловните коефициенти на техническите средства и 

инфраструктура според значението им за осъществяването на ефективно местно 

самоуправление. Докторантът е извършил обработка на анкетните карти и след 

направен обобщен анализ на получените резултати от групите въпроси е 

достигнал до изводите в главата за повишаване на приноса на малките общини 

към националната сигурност. 

Като цяло определям получените резултати от Янка Стоянова 

Господинова за обосновани и значими от практическа гледна точка. Повечето 

изводи и препоръки са потвърждение на работната хипотеза, че независимо от 

безпрецедентните промени и глобализацията на съвременната епоха, както и 

повишаването на взаимната обвързаност и зависимост, малките общини са 

ключов фактор за институционална устойчивост и съхранената държавност. 

В дисертационния труд има научно изследване, а получените резултати 

от него в голяма степен са приложими. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала. 

На базата на извършените анализи и изследвания в дисертационния труд, 

г-жа Янка Стоянова Господинова претендира за следните научни и научно-

приложни резултати с оригинален принос. 

Научни резултати: 
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1. Доразвита е теорията за сигурността, като е обосновано значението на 

„малката община” като обект на националната сигурност. 

Научно-приложни резултати: 

1. Определени са режимите на функциониране на системата „малка 

община” и са предложени механизми за осигуряване на непрекъсваемост на 

процеса на местно самоуправление. 

2. Обоснована е необходимостта от диференциране на общините по 

категории в закони и нормативни актове, регламентиращи местното 

самоуправление, които могат да бъдат инициатива на законодателни промени. 

По своята същност, получените резултати следва да бъдат 

характеризирани като обогатяване на съществуващите знания и могат да 

намерят приложение в практиката за подобряване на дейността на системата 

„малка община”, за защита на населението при извънредни ситуации и за 

повишаване на приноса на малките общини към националната сигурност. 

Всички те са лично дело на автора и са доведени до широката научна 

общественост, чрез публикуваните статии в различни списания доклади от 

научни форуми. 

Приемам претенциите на автора за научните и научно-приложните 

резултати с оригинален принос, така както са дефинирани. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Ефектът от получените научно-приложни резултати в дисертационния 

труд на г-жа Янка Господинова е както за теорията, така и за практиката. 

Теоретичните могат да бъдат отнесени към обогатяване на съществуващи 

знания за детайлизация на понятия, систематизиране на съществуващо научно 

познание и класификации. 

Практически характер имат резултатите от проведеното изследване сред 

специалисти, експерти и ръководители в малките общини в Република 

България по метода на експертните оценки, както и създадените анкети за 

определяне на приоритетите в развитието на техническата, информационна и 
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социална инфраструктура на „малката община, за определяне на приоритетите 

за осъществяване качествени и непрекъснати обществени услуги на гражданите 

в малката община и за определяне стойностите на тегловните коефициенти на 

техническите средства и инфраструктура според значението им за 

осъществяването на ефективно местно самоуправление. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

Докторантът е представил три национални публикации (2 статии и един 

доклад), които са свързани с дисертационния труд. И трите публикации са 

разработени лично от докторанта. Нямам информация за тяхното цитиране от 

други автори. Приемам и трите публикации, тъй като те са част от получените в 

дисертационния труд резултати. Двете статии са публикувани в списание 

“Военен журнал”, а докладът е публикуван в сборника от международната 

научна конференция на ВА „Г. С. Раковски”. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 

Списъкът на използваните литературни източници включва 52 източника, 

39 броя на кирилица, 9 броя на латиница и 4 интернет адреса. Използваната 

литература е тематично максимално близка до дисертационния труд и дава пълна 

и точна картина за състоянието на проблема. Представените факти, постановки и 

изводи са достоверни. 

Определено считам, че авторът има необходимите познания за състоянието 

на проблема и е показал способност и умения да оценява творчески голямо 

количество литературни източници. 

7. Оценка за автореферата. 

Авторефератът е разработен според изискванията на Правилника на за 

развитие на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски“ – 

Приложение 17 - заглавна част, същинска реферативна част и справочна част. 

Авторефератът следва структурата на дисертацията и логиката на 

изложеното в нея съдържание. В автореферата правилно са отразени основните 

положения и научните-приложните резултати на дисертационния труд. 

8. Критични бележки. 
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Наред с посочените добри страни на разработения труд, считам, че 

прекалено обстоятелствено са представени общоизвестните факти и 

проблемните въпроси за общините в Република България. Оценявайки 

дисертационния труда, стигам до извода, че авторът г-жа Янка Господинова е 

отделила значително място в него за критичен анализ на състоянието на 

проблема и по-малко за теоретичните изследвания и практическото му решаване. 

По отношение на съдържанието смятам, че авторът би могъл да обърне 

по-голямо внимание на планирането и координирането на дейностите между 

кметства, общини, фирми, министерства и ведомства за подобряване на 

работата на „малката община” и приноса на малките общини към националната 

сигурност. 

Към предложения за рецензиране и за защита дисертационен труд, могат 

да бъдат предявени множество както общи, така и конкретни критични 

бележки, особено в стила на изложението, но воден от принципа, че е право на 

автора сам да избира изразните си средства, няма да акцентирам върху 

отделните елементи. Убеден съм, че в бъдеще, с натрупването на 

изследователски опит, докторанта ще усъвършенства уменията си да оформя 

научните си разработки. 

В дисертационния труд има допуснати и известни слабости, най-вече 

редакционни и от технически характер. 

Посочените критични бележки не намаляват достойнствата на 

разработения дисертационния труд и стойността на получените научни научно-

приложни резултати, а бележките имат препоръчителен характер. Те само 

могат да бъдат полезни при по-нататъшната научна дейност на г-жа Янка 

Стоянова Господинова. 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът счита, 

че следва да вземе отношение. 

Познавам г-жа Янка Стоянова Господинова от 2018 г. от разглеждането 

на основната част на дисертационния труд, при кандидатстването и за обучение 
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по докторската програма във ВА “Г. С. Раковски”. По времето на обучение си 

същата проявяваше активност и любознателност. 

10. Заключение. 

Считам, че докторанта Янка Стоянова Господинова е придобила 

необходимите знания и опит самостоятелно да формулира, изследва, оценява и 

анализира научни и научно-приложни проблеми и да предлага обосновании 

решения. На основание изискванията на чл. 6 ал. 3 от Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и чл. 27 от Правилник за прилагане 

на Закона за развитие на академичния състав в Република България, 

представеният ми за рецензия дисертационен труд с автор г-жа Янка Стоянова 

Господинова представлява задълбочено и самостоятелно научно изследване с 

научнo-приложни резултати и отговаря на изискванията за придобиване на 

образователната и научна степен “доктор” по научна специалност “Защита на 

населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации” в 

професионално направление „Национална сигурност” от областта на висшето 

образование ”Сигурност и отбрана”. 

11. Оценка на дисертационния труд. 

Като имам предвид качествата на дисертационния труд, постигнатите 

научно-приложни резултати, посоченото в рецензията и съгласно чл. 10, ал. 1 

от ЗРАСРБ, давам напълно убеден, положителна оценка на дисертационния 

труд на тема „Повишаване на приноса на малките общини към националната 

сигурност” и предлагам на научното жури да присъди образователната и научна 

степен „доктор” по научна специалност “Защита на населението и 

инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации” в професионално 

направление „Национална сигурност” от областта на висшето образование 

”Сигурност и отбрана” на г-жа Янка Стоянова Господинова. 

 

14.07.2021 г.                                        РЕЦЕНЗЕНТ: 

гр. София                                           полк. доц. д-р                  Георги Георгиев 
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