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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.

Процесите на променливост, несигурност, сложност и неяснота на
развитието на света, съчетани с националната и регионалната политическа 
нестабилност, оказват влияние на националните отбранителни системи за 
сигурност. В тази връзка предоставеният от автора дисертационен труд засяга 
изключително актуален въпрос, изследващ един от факторите обуславящи 
състоянието на националните отбранителни способности, а именно Системата на 
отбранителна аквизиция, управляваща материалния компонент на 
отбранителните способности, в унисон с политиките и стратегиите за сигурност 
и отбрана на НА ТО и Европейския съюз. 

Спецификите в средата за сигурност и промяната на характера, 
интензивността и обхвата на съвременните кризи и въоръжени конфликти, 
изискват държавата да изгради и разполага с необходимите отбранителни 
способности в правилното време. Това изискване към мениджмънта на отбраната 
авторът сполучливо предлага да бъде осигурено с прилагането на подход, 
регулиращ ефективността на вложения финансов ресурс в системата за 
отбранителна аквизиция. 

В този смисъл актуалността на изследването е обусловена от 
съществуващите предизвикателства пред академичната общност, свързани с 
разработване на научно обосновани решения, за усъвършенстване на системата 
за отбранителна аквизиция на Република България в условията на динамично 
променящата се среда за сигурност. 

Авторът надеждно защитава тезата, че отбранителната аквизиция заема 
особеното и значимо място, в сферата на сигурността и отбраната на 
Република България и предлагамеханизми за оптимизиране на процеса по 
аквизиция в сектора отбрана, на база съществуващите предизвикателства, 
свързани с нарастващата цена на отбранителните продукти и чувствителността 
към ефективното и ефикасно използване на националните ресурси. 

В тази връзка докторантът удачно се съсредоточава върху 
необходимостта от систематично критично мислене по отношение на процесите 
по отбранителна аквизиция, възприемащо подход ориентиран към крайните 
резултати и оптимизиране на несъществените или не носещи добавена стойност 
дейности. 

По тази причина авторът на дисертационния труд, м-р Живко Иванов 
Лавчев насочва изследването си върху финансовите аспекти на отбранителната 
аквизиция, разглеждани като ключов фактор за придобиване на отбранителни 
способности. 

От изложената гледна точка предоставеният дисертационен труд 
представлява един много добър опит както за задълбочен теоретичен анализ на 
проблемите в тази област, така и за предлагане на практически стъпки за тяхното 
разрешаване, с което се констатира съответствие на темата на дисертационният 
труд с основното съдържание на разработката. На тази основа може да се 
направи извода, че дисертационния труд на тема: ,,Финансови аспекти на 
отбранителната аквизиция" е актуален, значим и необходим в условията на 
динамично променящата се среда за сигурност. 
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2. Обща характеристика и структура на дисертацията.

В предоставения научен труд съдържанието съответства на темата на
изследването и покрива всички възможни изисквания. Докторантът правилно е 
подбрал методиката на изследване при разработването на дисертацията си, 
опирайки се главно на основните групи методи за изследване: методи за 
събиране на емпирична информация и методи за обработка на събраната 
информация. 

С правилно формулирана изследователска теза, с ясни и правилни 
определени обект и предмет на дисертационния труд, с добре поставена цел на 
същия труд, както и с добре набелязани научноизследователски задачи, с 
тяхното последващо постигане в рамките на изследването може да се приеме, че 
докторантът е успял да изпълни поставените задачи недвусмислено и чрез това 
да постигне издигната цел а именно: посредством анализ на процеса по 
управление на отбранителната аквизиция, да се докаже, че усъвършенстването 
на действащия модел за управление на процеса по отбранителна аквизиция е 
основа за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили. 

За целите на изследването са формулирани четири ограничителни условия. 
Дисертационния труд се състои от увод, три глави с изводи към всяка 

глава, общи изводи, заключение, приложения и ползвана литература. Общият 
обем е от 365 страници, основния текст обхваща 273 страници, литературни 
източника /14- страници/, и приложения - 78 страници, 3 О фигури, 3 таблици и 1 
графика. 

Номерацията на главите и параграфите съответстват на тези от 
дисертацията. Всяка от главите отговаря на съдържанието на разглежданата 
проблематика и очертава основните проблеми стоящи за решаване в 
дисертацията. 

Може да се обобщи, че структурата на дисертацията съответства на 
изискванията за такъв вид научна разработка. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните резултати
(приноси) в дисретацията. Достоверност на материала.

Направеният научен преглед на дисертационния труд и приложенията към 
него извеждат несъмнено неговата научна и научно-приложна стойност. 

За постигне на резултатите в своето изследване, за които дава своята 
обосновка в автореферата на дисертацията си, авторът се е спрял на следните 
научно-изследователски задачи: 

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. 
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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. 

В увода се обосновава научната актуалност и теоретичната значимост на 
проблема за финансовата ефективност на отбранителната аквизиция. 
Определени са обекта и предмета на изследването, дефинирани са целта, 
основните задачи и са посочени ограниченията, при които се извършва 
настоящото изследване. 

В първа глава е решена първата научноизследователска задача на 
дисертационния труд в обхвата на три параграфа. В главата озаглавена: 
„Същност на отбранителната аквизиция" 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 е решена втората и третата научноизследователска задача 
на дисертационния труд, в обхвата на три параграфа. В главата 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. 

В трета глава е решена четвъртата научноизследователска задача в 
обхвата на четири параграфа. В главата 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. 

Материалът представен в дисертационния труд е достоверно насочен и 
покрива заявените обект и предмет на труда, работната хипотеза е доказана на 
основата на задълбочени емпирични анализи, основани на сериозен 
статистически инструментариум. 

Всяка глава завъшва със задълбочени изводи, а в края на 
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дисертационния труд, автора е формулирал обобщени изводи. 
Предложеният дисертационен труд е разработен последователно и 

логично. Авторът показва много добро владеене на терминологията по 
разглежданата проблематика и използва богат инструментариум от методи за 
проучване и анализ и значителна база от емпирични данни. Направени са 
задълбочени проучвания и интерпретиране на резултатите и са дадени 
иновативни научни предложения с практико-приложен характер за 
усъвършенстване на управлението на процеса на отбранителната аквизиция в 
Република България. 

Обемът на дисертационния труд е оптимален, от гледна точка на 
цялостност и завършеност на научното изследване и от гледна точка на 
изискванията за дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор". 

Разработеният дисертационен труд е лично дело на автора, тъй като
изследванията в сферата на разглежданата проблематика не са обект на масови 
научни разработки. Не са налице съмнения за плагиатство. 

о 

4. Оценка на научните резултати и приноси на дисертационния

труд. 

В настоящата дисертация научните резултати са правилно посочени и 
дефинирани от автора, като са представени и оригинални научно-приложни 
приноси, които могат да се сведат до следните: 

НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ (ПРИНОСИ): 
Обогатена е теорията, касаеща същността и основните 

характеристики на отбранителната аквизиция в системата за отбрана. 
- Формулирана е нова функционално синтезирана авторова дефиниция и

обхват на понятието отбранителна аквизиция. 
- На основата на направения анализ е доказано значимото място и роля

на отбранителната аквизиция за гарантиране на националната сигурност и 
отбраната на страната. 

- 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 РЕЗУЛТАТИ (ПРИНОСИ): 
- Разработен е концептуален Модел за оптимизиране на процеса по

отбранителна аквизиция в Република България. 
- Синтезирани са добрите практики в световен и национален мащаб,

които да бъдат приложени в Системата за отбранителна аквизиция на 
Република България. 

- Разработени са индикатори за оценка на състоянието на
отбранително- индустриалната база и са изведени основните управленски 

процеси за отбранителната аквизиция. 
- Направено е емпирично потвърждение за необходимостта от развитие

на управлението на Системата за отбранителна аквизиция на Република 

България. 
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Приемам за достатъчни така получените научни и научно-приложни 
резултати в изследването и ги определям като приносна част на дисертационния 
труд в научната област. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторство
Докторантът м-р инж. Живко Лавчев в своя автореферат към

дисертационния труд е посочил 4 (четири) броя публикации. Същите отразяват 
основни моменти от дисертационния труд и кореспондират с темата на 
дисертацията, като разширяват изследванията в разглежданата област и 
разкриват задълбочени познания. Две от публикации са лично дело 
(самостоятелни публикации) на автора. 

6. Литературна осведоменост и компетентност.
Съществуващата литература е оценена по достойнство и ползвана с научна 

добросъвестност. Източниците, използвани при издигане на хипотези, са с 
безспорна научна стойност и не пораждат съмнения по отношение на 
формулираните изводи и заключения. Същите са използвани творчески за 
нуждите на изследването, като са цитирани в съдържанието на дисертационния 
труд. 

Литературните източници използвани от автора са му позволили добре да 
развие съдържанието на дисертационния труд. При написване на труда авторът е 
използвал достатъчно голям брой литературни източници - общо 182 източника, 
от които 17 на кирилица (български и руски) и 97 на английски, френски и 
испански език. 

7. Оценка на автореферата
Авторефератът е разработен съгласно изискванията на регламентираните 

документи (ЗР АСРБ и ПП ЗР АСРБ), отразява коректно съдържанието на 
дисертацията и дава пълна представа за решените научни задачи и постиженията 
на автора, научната стойност и практическата приложимост на постигнатите 
приноси. 

Разработен е в обем от 42 стр., в него намират своето място направените 
достатъчно добри, разбираеми и задълбочени изследвания, включващи 
постигнатите научни и научно-приложни принуси, отговарящи на изследванията 
и анализите направени в отделните глави на дисертационния труд и списък с 
научните публикации по темата. 

8. Критични бележки.
Нямам критични бележки, предвид изчерпателното съобразяване и 

отстраняване от докторанта на посочените от мен такива в депозираната ми 
рецензия на предварителна защита. 

9. Лични впечатления и други въпроси
Личните ми впечатления от автора на дисертационния труд, бяха

формирани от предоставените ми дисертация и материали за. изготвяне на 
рецензия. На тази база убеждението ми за него е свързано с изключителен 
професионализъм, компетентност и амбиция да изследва актуални и сериозни 
събития и проблеми относими към управлението на сигурността и отбраната. 

Имайки предвид, че това е все пак едно от първите докосвания на 
докторанта до представяне на научно обосновани резултати от един такъв труд, 
считам, че постигнатото е един добър атестат за неговия научен потенциал. 
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10.Заключение. 

Дисертационният труд е напълно завършено научно изследване с научно
приложен характер по посочения научен проблем. Представеният към него
автореферат отговаря на изискванията. Научните публикации съответстват и
имат връзка с направените изследвания в дисертационния труд. Разработката е
иновативно и лично дело на автора с безспорни научно-приложни приноси,
съответстващи на критериите за придобиване на образователната и научна степен
,,доктор" по Закона за развитието на академичния състав в Република България и
Правилника за неговото прилагане. 

11. Оценка на дисертационния труд. 
Гореописаните достойнства на дисертационния труд, определят

притежаваните от докторанта задълбочени теоретични знания по научната
специалност и способност за извършване на самостоятелни научни изследвания. 

Убеден съм, че постигнатите от м-р Лавчев резултати са негово лично
дело. Представеният дисертационен труд представлява цялостен и завършен
научен труд по конкретен научен проблем. В качеството си на член на научно
жури давам своята положителна оценка на представеният ми за рецензия
дисертационен труд на тема: ,,Финансови аспекти на отбранителната

аквизиция", разработен от м-р Живко Иванов Лавчев и предлагам на научното
жури да присъди на м-р Лавчев образователната и научна степен „доктор" в
област на висшето образование 9. ,,Сигурност и отбрана", професионално
направление 9.1. ,,Национална сигурност", по докторска про ма: ,,Организация
и управление извън сферата на материалното производ т о (управление на
сигурността и отбраната)".

/
гр.Шумен
25.10.2021 г.

РЕЦЕНЗЕНТ:
ПРОФ.Д-Р
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