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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

 

от проф. д-р Никифор Христов Стефанов, хоноруван преподавател  

в ПУ  “Паисий Хилендарски“ , факултет „ Икономически и социални 

науки”, катедра „Политически науки и национална сигурност“ и 

в НБУ, департамент „Национална и международна сигурност“, 

на дисертационния труд на Янка Стоянова Господинова 

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

сигурност” за придобиване  на образователната и научна степен “доктор“ 

в област на висшето образование  9.Сигурност и отбрана , професионално 

направление 9.1.Национална сигурност, докторска програма  „Защита на 

населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации ”



1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

  

Актуалността на представения за рецензия дисертационен труд,  се 

обуславя  от няколко неоспорими факта. На първо място, това е потребността  да 

се повиши приноса на малките общини  към националната сигурност и да се  

ликвидира противоречието между законово регламентираните права на 

населението и невъзможността  те да бъдат упражнени в малките общини  на 

страната. На второ място,  е необходимостта от  ликвидиране  на негативното 

явление,  органите на местната власт при изпълнение на законово наложените им 

отговорности и задължения с ограничени ресурси, да се справят с много 

условности и непълноти. На трето място,  държавата е длъжна да предприеме 

коригиращи и адаптационни действия по отношение на функционирането на 

“малката община“ за изпълнението на  законово установеното изискване  

националната сигурност да се гарантира чрез : 

⮚ анализ на спецификите и зависимостите в средата за сигурност и 

ранно предупреждаване за възникване на рискове; 

⮚ недопускане, намаляване и предотвратяване на рискове; 

⮚ противодействие на заплахи и посегателства; 

⮚ управление и преодоляване на кризи; 

⮚ установяване, означаване и защита на критичната инфраструктура. 

Направената справка в  НАЦИД показва, че няма посочени подобни 

разработки. Това ми дава основание да определя, че е  налице  практическа 

потребност  и необходимост от разкриване на противоречието,  което лежи в 

основата на проблема защита на населението и инфраструктурата  при 

кризисни ситуации в  малките общини и приноса им към  националната 

сигурност.  



Темата на дисертационния  труд  съответства с основното съдържание на 

разработката. Материалът в дисертационния труд притежава много 

положителните страни  и  съдържа  факти, анализи, изводи и препоръки. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

 

Научното изследване  на докторанта  Янка Господинова разкрива  

възможностите за осъществяване на реално и ефективно местно самоуправление 

и защита на населението в общините от 4 (четвърта) и 5 (пета) категория в 

условията на актуалните заплахи за вътрешната сигурност в Република България. 

Определената  цел – „ да се разработи обобщен модел на система „малка 

община” и се изследва в специфични условия на вътрешната среда за сигурност“, 

до голяма степен спомага за достигане на крайните резултати от докторанта. В 

процеса на научното изследване, докторантът  Янка Господинова определя и 

решава следните научно-изследователски задачи: 

⮚  да се изведат зависимостите между националната сигурност и социално-

икономическото състояние на малките общини; 

⮚  да се анализира правно-нормативната рамка, регламентираща 

ангажиментите на местната власт за защита на населението при бедствия; 

⮚  да се анализира уязвимостта на малката община по отношение на заплахите 

във вътрешната среда за сигурност; 

⮚ да се определят ресурсните дефицити за осъществяване на местното 

самоуправление и се обосноват изискванията към модела на системата 

„малка община”; 

⮚ да се определят режимите на функциониране на система за местно 

самоуправление, включително в условия на бедствие;  

⮚  да се разработи модел на система „малка община” и се изследва 

неговата работоспособност. 



За постигане на поставената цел и успешното решаване на 

изследователските задачи, докторантът  Господинова прилага  общи, 

комбинирани, и специфични методи на научното познание.  

Структурата  на дисертационния труд се състои от увод, три глави, общи 

изводи и заключение, с  обем 159 страници, от които списък на използваната 

литература – 5 страници. Основните резултати  са  обобщени в  4 бр. таблици и  

16 бр. фигури. 

 

В първа глава на дисертационния труд, докторантът  Господинова  

анализира зависимостите между националната сигурност и социално- 

икономическото състояние на административно-териториалните единици в 

Република България. Формулирани са  изводи,  от които се вижда актуалната 

социално-икономическа ситуация в страната в контекста на местното 

самоуправление и повишеното ниво на вътрешните заплахи за сигурността на 

малките общини. Докторантът прави предложение за  промяната на значението на 

малката община, като обект на националната сигурност. Коректно и логически е 

обоснована  необходимостта от преоценка на действащото национално 

законодателство в тази област и от диференциран подход към тези 

административно-териториални единици. 

 

Във втора глава  на дисертационния труд задълбочено се оценява  дейността 

на  изпълнителна власт и местно самоуправление, и въз основа на  измененията на 

факторите и повишените критерии за сигурност  посочени в „Актуализираната 

стратегия за национална сигурност на Република България”, докторантът посочва 

необходимостта от промени в начина на функциониране на малките общини. 

Формулирана е  теоретична обосновка на  системата „малка община“ и се 

предлагат актуални изисквания за конфигурирането и . За целите на изследването, 

докторантът приема  „малката община“  да е система, която е изградена от 

компонентите : население, инфраструктура, органи за управление и законова и 



нормативна база. Според докторанта Господинова, основната цел на системата 

„малка община” е недопускане реализация на заплахите на средата в степен, 

която да застраши сигурността на населението в нея и да се превърне в негативен 

фактор за сигурността на национално ниво. В хода на изследването, кандидатът 

Господинова изяснява процеса на функциониране на системата „малка община“, 

чрез дейностите:  

● непрекъснато събиране, анализ и оценка информацията за текущата 

ситуация на територията на общината по отношение състоянието на: 

системните ресурси, населените места, благоустрояването и комуналните 

дейности, образованието, здравеопазването, културата, социалните услуги,  

околната среда и природните ресурси, заплахите с природен и антропогенен 

характер; 

● определяне на вероятните външни въздействия и прогнозиране на 

последствията от тях върху компонентите на системата;  

● определяне на мерки за управлението на риска и осигуряване на ресурси за 

изпълнението им; 

● осъществяване на административното обслужване, предоставяне на 

обществени услуги на населението и управление на риска от бедствия.   

 

В трета глава на дисертационното изследване, докторантът Господинова  

предлага  обобщен модел на системата „малка община“, който разглежда в 

структурен и функционален аспект. Главата съдържа конкретни решения, 

обсъждания и оценка на резултатите от функционирането на обобщения модел на 

системата „малка община“. Получените резултатите имат качествени и 

количествени характеристики, чиито зависимости докторанта посочва във вид на 

графики и таблици. Направените обобщения показват, че по-високите 

възможности на системата „малка община” се дължат на реализирането на: - 

създадените при подготовката способности; на изградените връзки със 

структурите на изпълнителната власт, а така също и на възможностите за 



използване на различните източници на поддръжка ( службите за спешно 

реагиране, доставчиците на основни стоки и услуги, на юридически лица, 

включително такива с нестопанска цел, и други), имащи отношение към 

намаляването на риска. 

Предложените от докторанта Господинова  насоки за по-нататъшно 

развитие на  вида и съдържанието на процедурите за местно самоуправление 

определят желания краен резултат да  се осигури  повишаване на приноса на 

малките общини  към националната сигурност. 

По структура и характеристика на съдържанието, дисертационния труд 

разработен от Янка Господинова съответства на изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника 

за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България. 

 

3. Характеристика на научните и научноприложните резултати в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 

Дисертационния труд на докторанта Янка Господинова   представляват 

самостоятелно, оригинално  изследване в научното направление „Защита на 

населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”. Считам, 

че получените научни резултати са на основата  на задълбочено познаване, 

творческо изследване, адаптиране на съвременните теории и практически 

подходи, свързани с изследване значението на „малката община” като обект на 

националната сигурност. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Оценката на научните  и научноприложни резултати  произтичащи от  

дисертационния труд на Янка Господинова се свеждат до: 

 обогатяване на съществуващи знания: 



- обосновано  е значението на „малката община”  за защита на населението и 

инфраструктурата на държавата при извънредни ситуации ; 

 новост за науката и приложения в практиката: 

- разработен е обобщен модел на система „малка община  и са предложени 

механизми за осигуряване на непрекъсваемост на процеса на местно 

самоуправление при кризи; 

- предложени са промени в законите касаещи проблемите на малките общини: 

Закон за устройство на територията; Закон за административно-

териториалното устройство на Република България; Закона за МВР; Закон за 

местното самоуправление и местната администрация; Закон за защита при 

бедствия; Закон за публичните финанси; Закон за държавната собственост; 

Закон за общинската собственост; Закон за водите; Закон за публичните 

финанси; Закон за общинските бюджети. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Дисертационния труд е подкрепен с 3 самостоятелни публикации – две 

статии и един научен доклад. Всички  публикации са в направлението на научните 

изследвания на автора и са пряко свързани с темата на дисертационния труд, като 

потвърждават резултатите от научното изследване и осигуряват неговата 

обществена представителност. Статиите са  публикувани във Военен журнал,  

издание на ВА „Георги Стойков Раковски“, а научния доклад е представен по 

време на провеждането на Международна научна конференция – „Дългосрочни 

предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на 

способности на въоръжените сили“,  12 – 14 ноември 2019 г. София. 

Нямам основание да твърдя , че са ми известни цитирания от други автори 

или  отзиви в научния печат по публикациите на докторанта. 

Нямам съвместни публикации с автора. 

 

 

 



6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

 

За да постигне целта на изследването, Янка Господинова  аналитично е 

систематизирала, обработила и анализирала неголям  брой литературни 

източници - 52 наименования, от които на латиница 13 и 39 на кирилица. Важно е 

да се отбележи, че докторантът успешно се е ориентирал и коректно  ги е 

използвал за решаване на поставените научно-изследователски задачи, което 

недвусмислено доказва интелигентност, отлично познаване на материята, обща 

култура  и владеене на английски език. 

 

7. Оценка за автореферата 

Докторантът Янка Господинова е представила към дисертационния труд 

автореферат, който съответства на ЗРАСРБ и Правилника за неговото 

приложение и  отразява основните моменти и приноси на дисертацията.   

 

8. Критични бележки 

 

В по-нататъшна си научно-изследователска работа и при изпълнението на 

научни проекти, препоръчвам на Янка Господинова:  

➢ да  подлага  на критичен  анализ и оценка резултатите от изследванията на 

по-голям брой автори; 

➢ да  формулира изводи, от които ясно да се вижда, какво в изследваната 

област трябва да се преосмисли, какво да се провери и какво още не е 

изучено;  

➢ коректно и логически обосновано да посочва достойнствата и 

недостатъците на известните му решения на проблема и нерешените задачи. 

 

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

следва да вземе отношение 



Не познавам Янка Господинова и нямам лични впечатления от научното и 

развитие през годините на обучение, но дисертационния труд показва  изградени 

способности за самостоятелни научни изследвания. 

10. Заключение

Отчитайки значимостта на изследвания от Янка Господинова научен 

проблем в дисертационния   труд „Повишаване на приноса на малките общини 

към националната сигурност”,  изследователския  подход, оригиналността на 

разработката и  постигнатите научни и научноприложни резултати, ми дават 

основание да приема рецензирания дисертационен труд  за  документ, съдържащ 

резултати от самостоятелно научно изследване, отговарящо на изискванията на 

ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав 

в Република България .  

Предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват 

положително за придобиване от докторанта Янка Стоянова Господинова на 

образователната и научна степен „доктор”  в  област на висшето образование 

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

докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на 

държавата при кризисни ситуации ”. 

11. Оценка на дисертационния труд

Давам своята положителна оценка на разработения от Янка 

Стоянова Господинова дисертационен труд на тема „Повишаване на 

приноса на малките общини  към националната сигурност”. 

 Дата 
РЕЦЕНЗЕНТ …........................


