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Рецензията е възложена по решение на Научно жури, определено със 

Заповед на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” № СИ29- РД03-

259/06.10.2021 г. За нейното написване ми бяха предоставени дисертационен 

труд, автореферат, публикации по темата на дисертационния труд и биографична 

справка. Документите, представени в процедурата за защита на дисертационния 

труд съответстват на изискванията на ЗРАС на Република България, на 

Правилника за неговото приложение и на нормативните документи на Военна 

академия „Г. С. Раковски”. 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Мениджмънтът на отбраната има централна роля в процеса на 

изграждането и развитието на отбранителни способности в контекста на 

развитието на вътрешната и външната среда на отбранителната система. Същата 

следва да бъде в унисон с политиките и стратегиите за сигурност и отбрана на 

НАТО и Европейския съюз. 

Актуалността на изследваната проблематика в дисертацията е безспорна. 

Тя се базира на един все още недостатъчно разработен у нас подход за 

изследване на финансовите аспекти на аквизицията. Това я отличава от други 

подобни разработки в областта на отбранителната аквизиция. Мотивите за 

актуалността на изследването са компетентно представени. В този смисъл тя е 

значима за теорията и практиката на мениджмънта на отбраната въобще и 

конкретно за управлението на процесите в сферата на сигурността и отбраната. 

Темата е сложната и многопластова, но е налице оригинален авторски подход 

към нея. В генезиса са усилията на автора да развива модел за оптимизиране на 

процеса по отбранителна аквизиция в Република България с конкретни изводи и 

препоръки. 
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Основна задача на мениджмънта на отбраната е да осигури на държавата 

правилните отбранителни способности в правилното време. Решаването на тази 

трудна задача в условията на хипотетични сценарии за развитие на средата и 

повишаващата се конкуренция за ресурси в публичния сектор обикновено води 

до значително по-широка визия за удовлетворяване на потребностите от 

материални решения на дефицита от отбранителни способности от това, което 

всъщност е финансово достъпно за страната и какво е наистина необходимо.  

Правилно са определени обекта, предмета и целта. Изследователската теза 

сполучливо е определена и гарантира  конкретиката на изследването: 

„финансовите аспекти на отбранителната аквизиция ще бъдат ключов фактор за 

придобиване на отбранителни способности“. 

Изпълнени са конкретните задачи които декомпозират основната цел на 

дисертационния труд. Може да се приеме, че избраната цел е постигната. 

Съдържанието на дисертацията съответства на темата. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем от 365 стандартни страници компютърно набран 

текст. Основния текст е 273 страници, приложенията са 78 страници, библиографска 

справка – 14 страници. Библиографската справка съдържа 182 източника. 

Дисертацията е структурирана в три глави, увод и заключение. 

 В края на всяка глава са представени направените изводи и заключения, 

доказващи способността на автора да систематизира и обобщава научните резултати 

до които е достигнал в отделните части на изследването.  

Методологичната основа на изследването са основополагащи методи и подходи.  

Анализираните данни са получени от действително проведени, представителни 

проучвания. Приложената методика на изследване осигурява постигането на 
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поставените цел и задачи. Това осигурява съответствие на дисертационния труд на 

законовите и наукометрични изисквания. 

Налице е завършеност и изчерпателност на темата. Възприетите ограничения са 

обосновани.  Научноизследователските задачи, които докторантката си поставя са 

следните:  

Първа задача, на основата на теоретичните концепции и класическите методи, 

прилагани в практиката, да се анализират същността и основните фактори, които 

влияят върху финансови аспекти на отбранителната аквизиция.  

Втора задача, като се изследва добрите практики в сектора и моментното 

състоянието на системата за отбранителна аквизиция на Република България да се 

направи подробен анализ на компонентните структури за управление на системата на 

отбранителната аквизиция и управлението на жизнения цикъл на отбранителните 

продукти.  

Третата задача се състои в изследване и сравнителен анализ през призмата на 

системния подход на системи по отбранителна аквизиция на водещи страни от НАТО.  

Четвърта задача, на базата на общите предпоставки да се разработи единен 

модел за усъвършенстване на управлението на отбранителната аквизиция в Република 

България.  

Предвид всеобхватността на проблематиката, авторът е въвел следните 

ограничения: 

1. Настоящото изследване не разглежда последните промени в Системите по 

отбранителна аквизиция на САЩ и на Обединеното Кралство Великобритания и 

Северна Ирландия поради класифицирания характер на някой техни компоненти. 

2. Изследването и анализът са насочени към основните фактори (различни от 

пазарните) оказващи влияние върху финансовите аспекти на отбранителната 

аквизиция, като не са изследвани тези от тях свързани с извеждане от експлоатация и 

снемане от въоръжение на материалния компонент на отбранителните способности. 
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3. Системата за отбранителна аквизиция е анализирана само в частта ѝ по 

управление във военната организация и не са разгледани външно ведомствените и 

международните ѝ връзки.  

4. Финансовите аспекти на ОА са разгледани само през призмата на МО и не е 

изследвано управлението на материалния компонент на отбранителните способности в 

останалите структури имащи отношение към отбраната на страната.  

При преследване на поставената цел докторантът изпълнява основните 

изследователски задачи в три глави на дисертационния труд.  

В глава първа „Същност на отбранителната аквизиция” се решава първата 

изследователска задача, където е изследвана, обобщена и доразвита теорията по 

отбранителна аквизиция (ОА), представени са възможностите за нейното бъдещо 

развитие, разгледани са основните фактори оказващи влияние върху 

финансовите аспекти на отбранителната аквизиция (ФАОА), като се изведени 

направления за оптимизацията им, разработени са индикатори за изследване на 

състоянието на отбранителната индустрия и е представен модел за управление на 

жизнения цикъл на отбранителните продукти (ЖЦОП) в НАТО, в качеството си 

на фундаментален за ОА процес. Анализирани са разработките и изводите на 

повечето от най-изтъкнатите чуждестранни и български изследователи, както и 

концептуалните положения и изисквания свързани с ОА. 

Във втора глава от дисертационния труд озаглавена: Анализ на системи 

по отбранителната аквизиция са изследвани и анализирани три системи по ОА – 

на САЩ, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и 

Република България. Разгледана е структура, функции и дейности на органите 

осъществяващи финансов мениджмънт в тези системи, управлението на процеса 

по ОА и инвестиционната политика на страните.  
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В трета глава от дисертационния труд озаглавена: Насоки за 

усъвършенстване на системата за отбранителна аквизиция на Република 

България е направена верификация на резултатите от теоретичното изследване 

чрез емпирично изследване, представени и анализирани са възможностите за 

усъвършенстване на националния процес по ОА и е разработен модел за 

оптимизиране на процеса по ОА, чрез извършване на промени в основните 

направления очертали се като проблемни в хода на настоящето изследване. 

Този преглед на разработката показва, че като цяло в съдържателно и 

структурно отношение дисертационният труд свързва в добро логическо 

единство теоретичната и емпирична проблематиката за усъвършенстване на 

мениджмънта на отбраната. 

В работата присъстват всички необходими структурни елементи, 

съобразени с нейната специфика. Наблюдава се логическа и смислова свързаност 

между отделните части на текста. 

Използван е коректен академичен език и стил на изложението. Спазени са 

правилата за правопис и пунктуация на книжовната норма. Спазени са правилата 

за библиографско описание на литературните източници извън текста. 

Направените изводи са коректни и произтичат от получените резултати. 

 

3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 

Докторантът има претенции за следните приноси: 

➢ Научни приноси:  

1. Обогатена е теорията, касаеща същността и основните характеристики на 

отбранителната аквизиция в системата за отбрана. 
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2. Формулирана е нова функционално синтезирана авторова дефиниция и обхват 

на понятието отбранителна аквизиция.  

3. На основата на направения анализ е доказано значимото място и роля на 

отбранителната аквизиция за гарантиране на националната сигурност и отбраната на 

страната.  

4. Идентифицирани са основните проблеми и дефицити по управлението на 

Системата за отбранителна аквизиция и едновременно е аргументирана и доказана 

потребността от усъвършенстване на системата за отбранителна аквизиция на 

Република България в условията на динамично променящата се среда за сигурност.  

➢ Научно-приложни приноси:  

1. Разработен е концептуален Модел за оптимизиране на процеса по 

отбранителна аквизиция в Република България.  

2. Синтезирани са добрите практики в световен и национален мащаб, които да 

бъдат приложени в Системата за отбранителна аквизиция на Република България. 

3. Разработени са индикатори за оценка на състоянието на отбранително-

индустриалната база и са изведени основните управленски процеси за отбранителната 

аквизиция. 

4. Емпирично е потвърдена необходимостта от развитие на управлението на 

Системата за отбранителна аквизиция на Република България.  

Приемам като цяло изтъкнатите от автора приноси на разработката. Тези 

приноси отразяват реални постижения на предложения научен труд, посветен на 

постигането на образователната и научна степен доктор. От тези приноси най-високо 

оценявам разработването на „Концептуален Модел за оптимизиране на процеса по 

отбранителна аквизиция в Република България“. 
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4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Научните резултати и свързаните с тях приноси могат да бъдат 

класифицирани по следния начин: 

1) Създаване на новости за науката и обогатяване на съществуващи знания, 

представени от изградената цялостна конструкция от знания, която може да бъде 

основа за обучението на слушатели, студенти, специалисти и докторанти в 

сферата на сигурността и отбраната. 

2) Приложение на научните постижения, представени от „Концептуален 

Модел за оптимизиране на процеса по отбранителна аквизиция в Република 

България“. 

Предложеният за рецензиране дисертационен труд и постигнатите в него 

резултати са лично дело на дисертанта, като основната част от разглежданите 

идеи, подходи и решения представляват оригинални или са нова интерпретация 

на вече известни разработки с отчитане влиянието на динамично променящата се 

среда за сигурност и формиращите я фактори. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

По дисертационния труд са посочени 4 авторски публикации: 

1. Лавчев, Ж., „Предизвикателства пред системата по отбранителна 

аквизиция на Република България“,  Списание: „Българска наука“, София, 2019, стр. 

17, ISSN 1314-1031. 

2. Иванов, Г., Лавчев, Ж., „Предизвикателства пред постоянното 

структурирано сътрудничество“, Военен журнал - ВА брой 1-2, София, 2019, стр. 68, 

ISSN 2534-8388. 
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3. Русанов, П. Лавчев, Ж., „Еволюция на отбранителните разходи в бюджета 

на Европейския съюз“, Военен журнал - ВА брой 4, София, 2019, стр. 53, ISSN 2534-

8388. 

4. Лавчев, Ж., „Модел за приоритизиране на инвестиционни проекти в 

отбраната“ Списание: „Българска наука“, София, 2020, стр. 102, ISSN 1314-1031. 

Посочените четири публикации по темата на дисертационния труд са в 

направлението на научните изследвания на автора и не само верифицират 

резултатите от научното изследване, но и показват задълбоченост и широка 

обхватност при подготовката и извършването на научноизследователския процес 

от докторанта, научния му ръководител и обучаващото го звено в един 

продължителен период от време.  

Не е посочено и не ми е известно постигнатите научни резултати в 

разработката да са цитирани от други автори. 

С докторанта нямам съвместни публикации. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Научнолитературната осведоменост и компетентност на автора не търпи 

възражения, а похвали за стремежа да бъдат компилирани досегашни научни 

мнения и изследвания в процеса на тяхното многообразие и доста противоречиво 

развитие. Задълбочените познания на докторанта по изследвания проблем и 

свободното боравене със специализирана литература на английски език ни 

показват способностите му творчески да оцени с неговите плюсове и минуси 

посочения литературен и справочен материал по темата. 

7. Оценка за автореферата 

Авторефератът, в размер от 42 стр., е разработен съгласно законовите 

изисквания и съдържа основните научни проблеми и пътищата за тяхното 

решаване, посочени в дисертационния труд. Той дава достатъчно пълна 
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представа за научната стойност и практическата приложимост на постигнатите 

резултати от дисертанта в процеса на научното изследване. 

8. Критични бележки 

Наред с положителното, в дисертационния труд на м-р Лавчев са 

допуснати и известни слабости: 

• Считам, че изводите към всяка глава са повече от нормалното за  един 

дисертационен труд. Макар и верни, същите не спомагат за синтезиране на  

постигнатите научни изследвания и резултати; 

• В оформянето на дисертационния труд и автореферата към него има неточности, 

повторения и редакционни грешки, които макар и незначителни, не намаляват 

научната му стойност, но влошават външния вид на труда.   

Направените забележки и препоръки не променят положителната оценка за 

съдържателния характер и наличието на съществени приноси на дисертационен 

труд. Те имат смисъл на предложение за подобряване на неговите качества. 

 

9. Заключение 

Дисертацията на м-р Живко Лавчев на тема „Финансови аспекти на 

отбранителната аквизиция“, авторефератът и представените по темата 

публикации отговарят на изискванията за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор“ по научна специалност „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство“ .  

10. Оценка на дисертационния труд  

В потвърждение на посоченото дотук, давам положителна оценка на 

дисертационния труд на м-р Живко Иванов Лавчев. 

София, 02.10.2021 г.                        

  Рецензент: полковник доц. д-р…………………….Тотко Симеонов 


