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1. Актуалност и значимост на разработвания  научен  проблем 

            Историческото развитие на общините показва недвусмислено, че 

местното самоуправление е трайно  явление  и  постоянен  фактор  в 

живота  на  териториалните  общности.  

         Осигуряването   на  обществения  ред и сигурност  е  отговорност, и 

задължение  на  институциите  от  всички  сектори на обществения  живот.  

Вследствие на това, редица проблеми касаещи защитата на 

населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации, се 

явяват като основни предизвикателства пред малките общини, поради 

спецификата,  динамиката  и  мащабите  на  дейностите.  

Един от най-слабо изследваните аспекти в тази насока е  

повишаването на приноса на малките общини към националната 

сигурност.  

В  тази   връзка  актуалността  на проблемите  съпътстващи  приноса 

на малките общини към националната сигурност на  страната ни са 

очевидни.  

От тази гледна точка изборът  на  тема за  дисертационно  

изследване, е  сполучлив  и  с  важно  научно  и научно-приложно 

значение. 

При направената справка  не  установих  подобни значими 

разработки  по  тематиката на представения  от  Янка  Господинова  

дисертационен  труд. 

Считам че темата на дисертациония  труд  е в пълно съответствие с 

основното съдържание на разработката. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

            От цялостния анализ на дисертационния труд е видно, че 

възприетата структура е  логична и обоснована, а научният анализ е 



последователен. 

В  увода докторанта е определил ясно актуалността на изследвания 

проблем, целта, задачите, предмета и обекта на изследването, както и 

работната  хипотеза. 

          Посочените  формулировки  на предмет, обект, цел и 

изследователска  теза ми дават основание да направя  извода, че 

докторанта  е  подходил  мащабно към изследователския  проблем, а      

научната смелост да бъде систематизиран и анализиран, трябва  да  бъде  

високо  оценен. 

           Следва да бъде отбелязано също така като принос, както  

използването, така и удачното съчетаване на разнообразни и адекватни 

изследователски  методи  в  различните части  на  дисертационния  труд. 

           Приемам посочените в заключението на дисертационния труд  

авторски приноси, които правилно са характеризирани като научни  и  

научно-приложни. 

           Считам  че значимостта на изследваните проблеми имат не само 

теоретически, но и практически  измерения.   

             Постигнатото в  дисертационния труд, представя докторанта като 

трудолюбив и мотивиран изследовател, подходил към дисертационното 

изследване  прецизно, след  дългогодишна  подготовка.  

           Научното ръководства в лицето на доцент доктор Светослав 

Любомиров Велев е проведено компетентно и целенасочено.  

Авторефератът  e  разработен  съгласно  изискванията, съответства 

на дисертацията и в достатъчно пълна степен отразява нейното 

съдържание.  

Считам, че посочените в дисертацията и автореферата  публикации  

са  в  необходимия  обем. 

Техният анализ показва, че те отразяват достатъчно пълно 

проведените  изследвания  и  получените  резултати.  



3. Критични бележки 

 

             Нямам съществени критични бележки по структурата и съдържанието на 

дисертационния труд, но считам, че в заключението са направени редица 

адекватни предложения за изменения и промени в нормативната уредба, част от 

които биха могли  да се оформят като авторски приноси.  

            Бих препоръчал в следващите изследвания Янка Господинова да  

анализира  по - обстойно  правомощията  на кметовете на малките населени 

места. 

         В този ред на мисли, с направените допълнения на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация още през 1997г., за  да  осигуряват 

спазването на обществения ред, на кметовете на райони и кметства бяха 

предоставени седем полицейски правомощия по ЗМВР, които  произтичат от чл. 

46, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ДВ. бр.70 от 7 Август 2020 г.). 

           В тази насока бих искал да задам следните въпроси на докторанта: 

1. Кметовете на райони и кметства познават ли в детайли 

предоставените им по ЗМВР полицейски правомощия? 

2.  Предоставените полицейски правомощия прилагат ли се на 

практика от кметовете на райони и кметства при осигуряване 

спазването на обществения ред? 

          Посочените забележки не оказват влияние по никакъв начин върху 

качеството и количеството на получените резултати и приноси, а зададените 

въпроси касаят както настоящото изследване, така и препоръките относно 

бъдещите разработки. 

4. Заключение 

   Дисертационният труд и научните приноси са лично дело на 

докторанта. Янка Господинова показва умение  задълбочено и  



самостоятелно да  изследва важен проблем, да систематизира опит и да  

синтезира  знания  и  обосновани  изводи.  

В дисертационния труд на основата на целенасочената събирателна 

дейност, обобщения и анализи са изведени основните проблеми, 

възникващи при защитата на населението и инфраструктурата на 

държавата при кризисни ситуации, както и основните предизвикателства  

пред  малките общини. 

Дисертацията отговаря на изискванията на ЗРАСРБ. Изследването 

съдържа научни и научно - приложни резултати, които представляват 

оригинален  принос  в  науката. 

 

5. Оценка на дисертационния труд 

         На базата на цялостния анализ на представеното научно изследване 

оценявам ПОЛОЖИТЕЛНО дисертационния  труд и смятам, че напълно 

заслужено може да бъде присъдена на Янка Стоянова Господинова 

образователната  и  научна степен  „ДОКТОР“  в професионално направление 

9.1. “Национална сигурност”.  

 

                14.07.2021г.                     

                                                               Член на журито: проф. д-р Ненко Дойков 


