
  

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

От доцент доктор Руси Владимиров Янев, ректор на Академия на МВР, 

хабилитиран по научната специалност „Организация и управление извън сферата 

на материалното производство” от професионално направление „Национална 

сигурност“, област на висше образование „Сигурност и отбрана“, член на научно 

жури за оценяване на дисертационен труд на тема „Финансови аспекти на 

отбранителната аквизиция” с автор майор асистент Живко Иванов Лавчев, 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по 

научна специалност „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  

Представената дисертация от майор Живко Лавчев съдържа актуална 

материя с обществена значимост. Актуалността на изследването по темата се 

отразява в ограниченото приложение на съвременни научни подходи за 

усъвършенстване на националната система за отбранителна аквизиция и нейните  

финансови аспекти. Разкрита е връзка между факторите, които обуславят 

необходимите финансови аспекти на отбранителната аквизиция и фазите на 

жизнения цикъл на отбранителните продукти, чрез задълбочено изследване и 

критичен анализ на процесите по формиране и развитие на национални и 

международни стратегически документи. Темата на дисертацията и научното 

изследване са безспорно актуални за повишаване на ефективността и особено 

ефикасността на модела на процеса по отбранителната аквизиция в Република 

България.   

Необходимостта от изследване на жизнения цикъл на материалния 

компонент на отбранителните способности и влиянието на средата върху него се 

обосновава от липсата на цялостно разглеждане на финансирането на системата 

на отбранителната аквизиция. Авторът на дисертацията е избрал обект на 

изследване и основен предмет на анализ, които в специализираната литература не 

са обхванати всестранно, за да бъде изведен синтезиран подобрен теоретичен 

модел за управление на процеса по отбранителна аквизиция, като основа за 

развитие на отбранителните способности на въоръжените сили.  

По представената тема на дисертационния труд не са ми известни цялостни 

и съвременни теоретични или практико-приложни разработки както с открит, 

така и със закрит характер. Някои известни разработки на български учени по 

гранични теми на дисертационното изследване са: „Система за отбранителна 

аквизиция на Република България – възможности за усъвършенстване“ с автор М. 

Алашки през 2016 г.; „Перспективи за развитието на отбранителната 

индустриална база на Република България“ и „Отбранителната индустрия като 

носител на иновации“ с автор Лидия Велкова през 2012 г.; „Трансформация на 

отбранителните способности. Планиране и програмно управление на ресурсите“ 
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през 2009 г и „Мениджмънт на отбраната. Теоретични модели, инструментариум 

и добри практики“ през 2020 г. с автор И. Вълков; „Мениджмънт на сигурността 

и отбраната” с автор Т. Иванов през 2008 г.; „Система за отбранителна аквизиция 

– проблеми и насоки за подобряване” с автор В. Стоилов през 2007 г.; трудовете 

на Г. Пенчев „Развитие на въоръженията” през 2010 г. и „Разходи за отбрана и 

разпределение на бюджета“ през 2018 г.  

Значимостта на дисертационното изследване се изразява в следните 

основни резултати: представен е завършен изследователски материал за развитие 

на управленската политика по отношение на оптималното финансиране на 

националната отбранителна аквизиция; аргументирана е необходимостта от 

обвързване на стратегическите цели и задачи на отбраната с осигуряване на 

материалните предпоставки за нейните способности чрез оптимизиране на 

системата на отбранителната аквизиция; предлага се насока за ограничаване  

влиянието на негативните фактори за оптимално финансиране на системата на 

отбранителната аквизиция; изведена е необходимост от регламентация на 

отбранителната аквизиция; обогатени са научните изследвания с представени 

значими елементи от дидактически средства по усъвършенстване на методиката 

на преподаване по тематика за националната сигурност и отбраната.  

В организацията на процесите и дейностите, имащи отношение към 

жизненият цикъл на материалния компонент на отбранителните способности, 

като фаза от управленския процес на защитата на страната, липсва цялостно 

описание, обяснение и прогнозиране на институционалните и функционални 

елементи на целесъобразни подходи за финансирането на отбранителната 

аквизиция в Република България. Тази празнота е преодоляна в значителна 

степен с резултатите от дисертационното изследване на Живко Лавчев.  

Актуалността и значимостта на обоснованите подходи за ефективно и 

ефикасно финансиране на отбранителната аквизиция са защитени от автора чрез 

изведените изводи в края на всяка глава от дисертацията и обосновани 

препоръки. Изводите и препоръките като резултати от приложените общонаучни 

и емпирични методи обективират положителните страни на научния труд.  
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Дисертационният труд е в обем 362 стандартни страници. Темата 

съответства на структурата и съдържанието на разработката. Следвайки 

изградената методология, авторът обяснява и надгражда поетапно описаната 

материя. Като завършен продукт, дисертацията на майор асистент Живко Лавчев  

съответства на изискванията на международен стандарт ISO 7144:1986 и на 

неговото официално издание на  български език ISO 7144:2011 „Оформяне на 

дисертации и подобни документи“.  

 

2. Оценка на приносите на дисертационния труд.  

Оценявам като валидни приносите, посочени от майор Лавчев в 

дисертационния труд. Изведено е авторово определение на отбранителна 

аквизиция и е обоснована необходимостта от неговото правно регулиране. 

Доказана е ролята и значимото място на отбранителната аквизиция в контекста на 

защитата на националната сигурност и отбраната на страната.  

Обогатена е управленската теория с резултатите от използването на 

системния подход за разкриване връзките на отбранителната аквизиция като 

елемент в системата за отбрана. Установени са основните проблеми и дефицити 

за оптимална институционална и функционална организация на системата за 

отбранителна аквизиция в условията на динамично променящата се среда за 

сигурност.  

Изграден е нов модел за оптимизиране на процеса по отбранителна 

аквизиция в Република България. Разработени са индикатори за оценка на 

състоянието на отбранително-индустриалната база и са предложени основните 

етапи за усъвършенстване на управленски процеси за отбранителната аквизиция. 

Високо оценявам научните и практико-приложните резултати от 

изследването на м-р ас. Живко Лавчев и свързаните с тях приноси. Както 

дисертационният труд в неговата цялост, така и научните и практико-приложните 

приноси са лични постижения на автора Жимко Лавчев и са резултат от неговото 

аналитично проучване и осмисляне на съвременните теоретични конструкции и 
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практически подходи, свързани със спецификите на  отбранителната аквизиция и 

нейните финансови аспекти.    

 

3. Становище относно липса на плагиатство  

За времето на работата на научното жури и изготвянето на рецензиите и 

становищата не е получен неанонимен и мотивиран писмен сигнал за 

установяване на плагиатство в дисертационния труд.  

След запознаване с дисертационното изследване и автореферата към него, 

не установих Живко Иванов Лавчев да е представил като собствен труда, който 

изцяло или частично да е създаден от другиго или да е използвал публикувани от 

другиго научни резултати, без позоваване или цитиране. 

 

4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството  

Майор асистент Живко Лавчев има 4 бр. публикации, от които две в 

съавторство. Научно-изследователските трудове са статии, които съответстват по 

заглавия и съдържание на темата на дисертационния труд. Те са публикувани в 

български издания – списания с научно рецензиране. Публикациите отразяват 

задълбочената подготовка на автора за постигане на значими резултати от 

дисертационното изследване.  

 

5. Критична бележка и препоръки 

По дисертационния труд имам критична бележка от формален характер. 

Съотношението в обемите на главите на изложението не е балансирано. 

Например, глава първа е с обем 71 страници, втора – 99 страници, с 28 страници 

повече от първа, а трета – 80 страници – с 9 страници повече от първа и с 19 по-

малко от втора. Системният подход на изложение изисква търсене на максимален 

баланс в обемите на частите на труда.   

Към автора на дисертационния труд имам две препоръки. Първата е да 

публикува дисертационния труд като монография, за използване на неговите 

резултати в бъдещи научни изследвания и учебния процес, особено във Военна 
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академия. Втората е в бъдещи научни изследвания да групира изследователските 

методи на общонаучни и емпирични, като диференцира всяка група както за 

събиране на информация, така и при нейното използване.   

Бележката и препоръките не засягат общата положителна оценка на 

дисертационния труд.  

 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта  

Живко Лавчев е използвал за подготовката на дисертационния труд 124 

литературни източници, от които 27 на кирилица и 97 на латиница, 58 броя 

управленски документи и нормативни актове, 20 публикации в Интернет, 36 бр.  

документи, отнасящи се до националната система за отбранителна аквизиция на 

Република България. Между тях са достатъчен брой литературни, нормативни, 

управленски документи и източници от чужди автори.  

Резултатите от дисертацията водят до извод за направената адекватна 

оценка на източниците, които са ползвани в процеса на изследването. 

 

7. Оценка за автореферата  

Авторефератът съответства на изискванията на нормативните актове в 

областта на науката за такъв продукт. Правилно са отразени основните 

положения и научните приноси на дисертационния труд.  

 

8. Заключение  

Предложеният за рецензиране и становища дисертационен труд на тема 

„Финансови аспекти на отбранителната аквизиция” и автореферата към него с 

автор Живко Иванов Лавчев е в съответствие с нормите на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, правилника за неговото прилагане и 

правилниците на Военна академия, представлява завършено изследване с 

определени научни и практико-приложни резултати и отговаря на изискванията 

за получаване на образователна и научна степен “доктор” по научната 
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специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (управление на сигурността и отбраната).  

Представено е оригинално и самостоятелно изследване, съдържащо научни 

и практико-приложни приноси за управленската наука, практическата дейност по 

ръководството и управлението на отбранителната аквизиция и нейното 

финансиране и преподавателската дейност във Военна академия, другите 

специализирани висши училища в Република България и ЕС.  

9. Оценка на дисертационния труд  

Давам положителна оценка на дисертационния труд и декларирам своята 

увереност, че майор асистент Живко Иванов Лавчев трябва да придобие 

образователната и научна степен “доктор” по научната специалност 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(управление на сигурността и отбраната).   

 

28.10.2021 г.   Член на научното жури 

доц. д-р Руси Янев  

 


