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при Военна академия “Георги Стойков Раковски” 

Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана” 

Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност” 

Научна специалност: „Организация и управление извън сферата 

на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)” 
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Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, 

Тел.: +395 02 92 26670, Факс: +359 02 92 26544, 
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за дисертационния труд на майор Живко Иванов Лавчев 

на тема: „Финансови аспекти на отбранителната аквизиция” 

представен за процедура по придобиване на образователна и научна степен 

„доктор”, в област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”,  

докторска програма „Организация и управление извън сферата на  

материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Представеният за защита труд доказва актуалността и значимостта на 

научния проблем както в структурно отношение, така и чрез получените 

резултати. Дисертационният труд е разработен в сфера, в която има налични 

изследвания и приложения в практиката, така и ред все още нерешени въпроси, 

част от които са съществено научно – изследователско предизвикателство. 

Актуалността на проблема за финансови аспекти на отбранителната 

аквизиция в началото на ХХІ век може да бъде отнесен към нов клас научни 

въпроси, които до голяма степен изискват приложението на множество различни 

подходи и методи в сравнение с досега използваните. С други думи, това е 

нестандартна задача, изискваща ново мислене, при което анализът на 

перспективите, свързани с отбранителната аквизиция, трябва да се осъществява 

при отчитане на състоянието на вътрешната и външната среда на организацията. 

В това отношение майор Живко Иванов Лавчев е поставил една доста 

амбициозна и не толкова лесна за реализиране изследователска 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“. 

Импулсът за изследването по този проблем е акцентът, който поставя 

докторантът на  особеното и значимо място, което отбранителната аквизиция 

заема в сферата на сигурността и отбраната на Република България. В световен 

план се срещат редица механизми за усъвършенстване на процеса по аквизиция в 

сектора отбрана – като внедряване на утвърдили се „добри практики“ за 

управлението му, промени в нормативната база, в организационните структури, 

мотивация на персонала чрез допълнителен финансов стимул, възможност за 

кариерно развитие и т.н., но въпреки това повишената динамика на средата, 

нарастващата цена на отбранителните продукти и чувствителността към 

ефективното и ефикасно използване на националните ресурси продължават да 



                                                                                                   

   

 Становище от полковник доцент д-р инж. Галин ИВАНОВ 

                                                                                                                                                                                             3 / 10 

 

поставят сходни предизвикателства пред всяка система за отбранителна 

аквизиция.  

Основният мотив за разработването на настоящия дисертационен труд 

майор Живко Иванов Лавчев обуславя с необходимостта от систематичното 

критично мислене по отношение на процесите по отбранителна аквизиция, което 

би ни насочило към възприемане на подход, ориентиран към крайните резултати и 

премахване или оптимизиране на несъществените или не носещи добавена 

стойност дейности.  

Основното съдържание на научната разработка на майор Живко Иванов 

Лавчев напълно съответства на темата на дисертационния му труд „Финансови 

аспекти на отбранителната аквизиция”. Предложеният за рецензиране 

дисертационен труд касае научни въпроси в предметна област сигурност и 

отбрана, които са категорично дисертабилни. 

Резултатите от подобно научно изследване са безусловно необходими и 

определено биха способствали за усъвършенстване на стратегическите и 

оперативни планове за управление на отбранителната аквизиция на страната в 

пълен обем на изискванията и динамиката за развитие на съвременната среда за 

сигурност както на национално, така и на между национално ниво. Като се има 

предвид, че изследвания с подобно съдържание са все още рядкост у нас, 

настоящият дисертационен труд ще запълни един вакуум в системата на 

отбранителна аквизиция в НАТО и следдипломна квалификация. 

Резултатите от научното изследване могат да намерят приложение при 

разработването на стратегия за отбранителна аквизиция в Република България, 

подобряване на възможностите на сега действащата системата за придобиване на 

отбранителни продукти, създаването на нови учебни планове и програми в 

учебния процес на ВА „Г. С. Раковски”, НВУ „В. Левски”, ВВВУ „Г. Бенковски“ 

и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Дисертацията е съобразена с БДС ISO 7144:2011 

„Оформяне на дисертации и подобни документи“. Цитирането на информационни 

ресурси е съобразено с БДС ISO 690:2011 „Информация и документация. 

Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни 
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ресурси“. Номерирането на раздели и подраздели е съобразено с БДС ISO 

2145:1999. 

2. Оценка на научните резултати и приноси на дисертационния труд 

Съдържателният план на дисертационния труд е структуриран по 

стандартен начин, състоящ се от: увод, изложение – представено в три глави, 

всяка завършваща с изводи, общи изводи, заключение, списък на фигурите и 

приложенията и използвани съкращения, означения и дименсионни връзки и 

библиография, включваща 202 (двеста и два) информационни източника, от които 

специализирана и техническа литература 124 (сто двадесет и четири) – 24 

(двадесет и четири) на български език, 100 (сто) на английски език и 58 (петдесет 

и осем) нормативни актове и вътрешноведомствени документи на български и 

английски език 20 (двадесет) Web sites с общ обем от 364 (триста шестдесет и 

четири) стандартни страници – Основен текст  272 (двеста седемдесет и два) 

стандартни страници и приложения – 78 (седемдесет и осем) стандартни 

страници, и други 14 (четиринадесет) стандартни страници. В разработения 

дисертационен труд са ползвани/изготвени 30 (тридесет) фигури, 3 (три) таблици, 

1 (една) графика и са разработени 6 (шест) приложения, които аргументират 

издигнатите от докторанта тези. 

Обект на изследване в дисертационния труд е процеса по отбранителна 

аквизиция. 

Предмет на цялостен анализ е влиянието на средата върху финансовите 

аспекти на отбранителната аквизиция. 

Основните методи, които се използват за да се разкрие предмета на 

изследването и да се реализират целта и основните изследователски задачи на 

дисертационния труд са:  

 Първата група методи включва: самостоятелно изследване на 

теоретични източници от български и чуждестранни автори – книги, 

статии, доклади, проучвания, статистически данни и друга публично – 

достъпна научна литература, свързани с проблемите на изследването; 
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по предварително изготвена анкетна карта (матрица) се проучва 

мнението на действащи експерти от държавните институции и 

отбранителната индустрия, имащи отношение към процесите, 

асоциирани с отбранителната аквизиция, както и преподаватели от 

Военнообразователната система на Република България, относно 

дейността, възникналите проблеми и начините за усъвършенстването 

ѝ; участие в работна група за усъвършенстване на процесите в 

отбранителната аквизиция на Република България; проучване на 

международния опит при участие в програмата на ЕС за подкрепа на 

образованието, обучението, младежта и спорта в Европа – „Еразъм +“; 

проучване на документи – в хода на изследването са събрани и 

анализирани основните законови и подзаконови актове на 

разгледаните модели; използвана е ретроспекция – идентифицирани 

са основните закономерности; описание – методът е практикуван при 

изследване на явления от обективен и субективен характер, свързани с 

отбранителната аквизиция, откроявайки основни изводи от 

обсъждания, нормативни документи и длъжностни характеристики; 

беседа – чрез този метод е събрана допълнителна информация от 

интервюираните експерти и преподаватели, относно тяхното мнение 

за съставните процеси на отбранителната аквизиция; изследване на 

положителния опит – задълбочено и систематизирано лично 

изследване на организационните модели за управление на процесите 

по отбранителна аквизиция.  

 Втората група методи имат общ теоретичен и логически характер и 

включват: анализ – чрез този метод са откроени и систематизирани 

основни понятия, структури, системи и модели, свързани с 

отбранителната аквизиция; синтез – методът е основа на 

систематизиране на възлови понятия, становища, идеи и принципи, 

които изграждат организацията на системите по отбранителна 

аквизиция; сравнение – методът е приложен при изследване на 
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източници, модели и актове, както и за откриване на корелационни 

зависимости на статистически данни по проблемите на изследването; 

аналогия – на база на документи, факти, ефективно функциониращи 

практики и получени резултати в процеса на изследването са 

предложени възможности за усъвършенстване на системите по 

отбранителна аквизиция в няколко направления; индукция – методът 

е използван при формиране на основните изводи от изследването и 

останалите методи за събиране на информация, разкривайки нови 

признаци, свойства, особености и принципи, чрез които функционира 

системата на национално ниво; дедукция – методът позволи 

използване на постижения от други области на знанието, привнесени 

в сферата на отбранителната аквизиция, чрез които тя придобива нови 

количествени и качествени характеристики; обобщение на 

нормативни документи, организационни модели, концепции, 

стратегии, програми за управление, обучение и кариерни модели, 

имащи отношение към настоящия труд. 

В първа глава на дисертацията „Същност на отбранителната аквизиция”, 

съдържаща 3 (три) параграфа, е извършен теоретичен анализ на понятието 

отбранителна аквизиция. Във втори параграф е акцентирано върху факторите, 

влияещи върху отбранителната аквизиция и финансовите ѝ аспекти. И трети 

последен параграф от настоящата глава е дефиниран жизнения цикъл на 

отбранителни продукти. 

Във втора глава „Сравнителен анализ на системи по отбранителната 

аквизиция”, съдържаща 3 (три) параграфа се прави подробен анализ на финансови 

аспекти на Система за отбранителна аквизиция на САЩ и системата за 

отбранителна аквизиция на Обединеното кралство Великобритания и Северна 

Ирландия, и на Системата за отбранителна аквизиция на Република България. В 

дисертационния труд във втора глава е извършен сравнителен анализ на трите 

системи. 
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Интерес представлява съдържанието на трета глава, озаглавена „Насоки за 

усъвършенстване на системата за отбранителна аквизиция на Република 

България”, в която е представена и разгледана връзката между теорията и 

практиката подкрепена с емпирично изследване. 

Изложението в представения за рецензиране труд е логически издържано, 

като е подкрепено от коректно цитиране и точно формулирани изводи, 

обслужващи целта на изследването и издигнатите от докторанта тези. 

Получените научни резултати в дисертационния труд ми дават твърди 

основания да подкрепя посочените от кандидата за присъждане на образователна 

и научна степен „доктор“ в автореферата претенции за приноси, които определям 

в две основни направления като научни и научно – приложни приноси и ги 

свързвам със следните постигнати резултати: 

2.1. Приноси с научно значение:  

2.1.1. Обогатена е теорията, касаеща същността и основните 

характеристики на отбранителната аквизиция в системата за 

отбрана.  

2.1.2. Формулирана е нова функционално синтезирана авторова 

дефиниция и обхват на понятието отбранителна аквизиция.  

2.1.3. На основата на направения анализ е доказано значимото място и 

роля на отбранителната аквизиция за гарантиране на националната 

сигурност и отбраната на страната.  

2.1.4. Идентифицирани са основните проблеми и дефицити по 

управлението на Системата за отбранителна аквизиция и е 

аргументирана и доказана потребността от усъвършенстване на 

системата за отбранителна аквизиция на Република България в 

условията на динамично променящата се среда за сигурност. 

2.2. Приноси с научно – приложно значение: 

2.2.1. Разработен е концептуален Модел за оптимизиране на процеса по 

отбранителна аквизиция в Република България. 
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2.2.2. Синтезирани са добрите практики в международен и национален 

мащаб, които да бъдат приложени в Системата за отбранителна 

аквизиция на Република България. 

2.2.3. Разработени са индикатори за оценка на състоянието на 

отбранителноиндустриалната база и са изведени основните 

управленски процеси за отбранителната аквизиция. 

2.2.4. Потвърдена е необходимостта от развитие на управлението на 

Системата за отбранителна аквизиция на Република България. 

Анализът и интерпретацията на данните съдържат необходимите 

теоретични обобщения в търсенето на ново решение на актуален проблем от 

областта на отбранителната аквизиция. 

В научно отношение предложеният дисертационен труд може да се 

използва в учебния процес на широк кръг читатели – за курсанти, слушатели, 

студенти и специализанти от Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 

Национален военен университет „Васил Левски“, Висше Военноморско училище 

„Никола Йонков Вапцаров“, а също така да бъде предназначен за използване при 

обучение по сродни специалности в професионално направление „Национална 

сигурност“ в други висши учебни заведения и научно – изследователски 

институти, работещи в сферата на сигурността и отбраната на страната и в 

чужбина. 

В практическо отношение, приложимостта на дисертационния труд се 

очаква да е по-значима, тъй като осигурява добра платформа за системното 

разбиране и натрупване на познание от страна на държавните институции в 

придобиването и управлението на отбранителни продукти, което от своя страна е 

елемент на националната сигурност. 

3. Критични бележки и препоръки 

В представения дисертационен труд и автореферата към него съществуват 

технически и редакционни грешки, неточности и повторения при оформянето му 

от автора, които не намаляват научната му стойност. 
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Посочените недостатъци не се отразяват негативно върху значимостта на 

приносите в дисертационния труд. Дисертацията е задълбочен и самостоятелен 

научен труд по актуален проблем и с постигнатите научни и научно – приложни 

приноси доказва способността на докторанта самостоятелно да разработва 

въпроси, важни за системата за национална сигурност на страната. 

Основната ми препоръка е, че резултатите от изследването, освен чрез 

автореферата и с публикациите по темата, следва да получат необходимата 

публичност чрез издаването на учебник или учебно пособие по темата.  

4. Заключение 

Предложеният дисертационен труд от майор Живко Иванов Лавчев на 

тема: „Финансови аспекти на отбранителната аквизиция” е напълно 

завършен научен труд, който съответства на заглавието и основното съдържание 

на разработката. 

Считам, че дисертационният труд на докторанта майор Живко Иванов 

Лавчев отговаря на изискванията на чл. 6 (3) от Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и на чл. 27 от Правилника за 

прилагането му и се явява необходимата основа за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ в област на висшето образование: 9. „Сигурност и 

отбрана”, професионално направление 9.1 „Национална сигурност”, по докторска 

програма: „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Управление в сигурността и отбраната)”. 

5. Оценка на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд на майор Живко Иванов Лавчев 

отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и Правилника за прилагане на закона за развитието на 

академичния състав в Република България.  

Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: „Финансови 

аспекти на отбранителната аквизиция” и съм съгласен на майор Живко 
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Иванов Лавчев да се присъди образователната и научна степен „доктор” в област 

на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 

9.1 „Национална сигурност”, по докторска програма: „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство (Управление в сигурността и 

отбраната)”. 

 

ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ: 

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ.                               ГАЛИН ИВАНОВ 

          02.11.2021 г. 


