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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 
 

Глобализацията и ускореното развитие на информационните технологии 
са основните фактори, които влияят върху средата за сигурност и стимулират 
създаването на нови модели и политики в областта на националната сигурност. 
Въпреки множеството разработки в областта на защита на националната 
сигурност считам, че авторът се е насочил към специфичен обект и предмет на 
изследването. Отчитайки факта, че защитата на националната сигурност се 
планира и осъществява на национално, областно, общинско и обектово ниво, 
трябва да отчетем, че множеството разработки на тази тема се отнасят за 
национално и обектово ниво. Актуалността и значимостта на темата се 
определя и от търсенето на научно обоснован подход за управление на малка 
община в специфичните условия на Р България.  

Освен анализ на актуалните нормативни документи, авторът е използвал 
и голям обем релевантна научна литература, която му е позволила да приложи 
системен подход към управлението на малка община в контекста на политиката 
за национална сигурност на национално ниво. На тази основа, както и на 
високата професионална експертиза и практически опит на автора са 
формулирани изводи и препоръки, които са приложими за условията в Р 
България. 
 

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

Научният принос на автора на представения дисертационен труд може да 
се определи, като получаване на нови факти, описания и обяснения за 
управление на малка община в контекста на националната сигурност. На тази 
основа са предложени мерки за подобряване на състоянието в тази сфера. 

Обогатени са съществуващите знания за същността и проявленията на 
обществените отношения в малките общини, при защита сигурността на 
гражданите.  

Изследването дава нови теоретични и практически познания в областта на 
защита на националната сигурност на общинско ниво.  

Предложени са принципи и методи за работа, които се базират на 
системния подход.  

Крайният приложен продукт от изследването може да се формулира, като 
разработен обобщен модел на система „малка община”, в който са определени 
режимите за функциониране и са предложени механизми за осигуряване на 
непрекъсваемост и наблюдаемост на процеса на местно самоуправление. 

Достоверността на получените данни и резултати се потвърждава от 
направените анализи и интерпретации. Детайлното анализиране на 
дисертационния труд позволява да се проследят логиката и причинно - 
следствените връзки на анализа и синтеза, при което не остават съмнения 
относно оригиналността и достоверността на представения труд. Обосновано 
може да се твърди, че и дисертационния труд и получените в него приноси са 
лично постижение на докторанта.  



Със своята приложна насоченост дисертационния труд може да послужи 
на всички специалисти в областта на националната сигурност и местното 
самоуправление. 
 

Личният принос на докторанта в получаването на резултатите в 
дисертационния труд е неоспоримо. Авторството му е без съмнение. 
Дисертацията и приложените публикации по нея са написани в различим 
специфичен авторски стил. Анализа на съвкупната научна продукция на 
докторанта позволява да се направи извода, че изброените по-горе научни 
приноси са негово лично дело.  

Не ми е известно да са постъпвали сигнали за плагиатство. 
 

3. Критични бележки.  
 
По отношение на съдържанието смятам, че авторът би могъл да използва 

Ръководство за управление на риска ISO 31000:2018(E). Убеден съм, че със 
своята висока експертиза г-жа. Янка Господинова може да имплементира  
принципите и процесите на стандарта в управленските процеси, което със 
сигурност би било добавена стойност към наличното знание за местното 
самоуправление.  

В представения дисертационен труд бяха забелязани малки неточности, 
които в крайна сметка по никакъв начин не намаляват актуалността и 
значимостта на получените резултати и научни приноси.   

Приложимостта на получените приноси е безспорна. Проведеното из-
следване и получените резултати ще представляват интерес преди всичко за 
работещите в областта на националната сигурност и местното самоуправление.  

Основната ми препоръка е по-голяма част от дисертационния труд, след 
прецизна редакция да бъде издадена като монография, не само за допълнително 
осигуряване на публичност, но защото може да бъде полезна при обучението на 
специалисти от общинската администрация. 

 
4. Заключение. 
Цялостната оценка на дисертационния труд позволява да се стигне до 

заключението, че той има всички необходими качества на дисертация за 
присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Той е актуално и 
значимо, самостоятелно научно изследване. В него са получени научни 
резултати, представляващи значителен интерес. Работата е доказателство за 
израстването на автора като научен работник, който е постигнал експертно 
ниво в конкретната тематика и е получил актуални и значими научни и 
приложни приноси. 

Изложеното до тук ми дава основание да направя следните изводи:  
 Разкритата процедура за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“ отговаря на изискванията, предвидени от ЗРАСРБ и на 
ППЗРАСРБ. 



 В представения дисертационен труд се съдържат предвидените от 
ППЗРАСРБ научно-приложни резултати, които са принос в науката. Те 
доказват, че докторантът има задълбочени знания в областта. 
  

5. Оценка на дисертационния труд. 
Така изброените качества на представения дисертационен труд, а също 

така получените в него научни и приложни приноси, ми дават основание да дам 
положителна оценка и да гласувам за присъждане на образователната и научна 
степен „доктор“ на Янка Стоянова Господинова, в област на висшето 
образование 9. „Сигурност и отбрана” в професионално направление 
9.1.“Национална сигурност”–„Защита на населението и инфраструктурата на 
държавата при кризисни ситуации“. 
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