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Становището е разработено на основание на заповед № СИ29-РД03-

105/02.05.2018 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ и във 

формат, отговарящ на изискванията на Правилника за развитие на 

академичния състав на ВА „Г. С. Раковски“.  

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

 Изграждането на отбранителни способности представлява значим 

приоритет за институциите от системата на отбраната. Съществена част от 

пакета от способности заемат сградите и съоръженията от отбранителната 

инфраструктура, чийто ефективен мениджмънт определя крайното ниво от 

способности. Тези факти без съмнение доказват значимостта на 

изследвания в дисертацията проблем за повишаване на ефективността на 

мениджмънт на обектите от инфраструктурата на отбраната. 

 В своята разработка докторантът правилно се ориентира при 

доказване на актуалността на проблема като обръща внимание върху 

аргументи от рода на: повишена сложност на мениджмънта на дълготрайни 

активи, каквито са сградите и съоръженията от инфраструктурата на 

отбраната; съществуваща връзка между промените на заплахите в средата 

за сигурност и изискванията към сигурността на инфраструктурни обекти; 

развитие на съвременния понятиен и аналитичен апарат за изследване на 

сигурността на обектите от инфраструктурата на отбраната. 

 По тематиката за мястото и ролята на отбранителната инфраструктура 

при постигане на целите на сигурността съществуват отделни, частни 

изследвания. Настоящият дисертационен труд се отличава от останалите 

изследвания със своята комплексност при разглеждане на проблема (от 

гледна точка на национално, регионално и глобално равнище на сигурност), 

както и със своята практическа ориентация, намираща израз в 



разработената методика за мениджмънт на сигурността на сгради и 

съоръжения. 

Темата на дисертационния труд в пълна степен съответства на 

съдържанието на разработката. Подходящият избор на обект и предмет на 

изследване, както и добре формулираните изследователска цел и задачи  са 

дали възможност на дисертанта да построи едно стойностно изследване, 

довело до формулиране на релевантни изводи и препоръки, както и до 

постигане на съответните изследователски приноси. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

На базата на извършеното изследване дисертантът получава резултати, 

които могат да бъдат обобщени в три групи: анализ на моментното 

състояние на сградите и съоръженията от инфраструктурата на отбраната в 

страната, както и съответствие на мениджмънта на тази инфраструктура със 

съвременните стандарти на НАТО и ЕС; разработване на методика за 

мениджмънт на сигурността за сгради и съоръжения, имаща 

интердисциплинарен характер и базираща се на актуални международни 

стандарти и изисквания в областта; анализ на нормативната база в областта 

на сигурността на сгради и съоръжения от инфраструктурата на отбраната 

и формулиране на необходимостта и идеи за нейното осъвременяване. 

На базата на постигнатите в дисертацията резултати докторантът 

претендира за приноси с научно-приложен и  практико-приложен ефект. По 

мое мнение постигнатите приноси обогатяват съществуващите знания в 

областта на изследването и дават възможност за прилагане на научните 

постижения в практиката чрез внедряване и прилагане на разработената 

методика. 



Смятам, че постигнатите резултати от изследванията, дефинираните 

приноси и представените публикации представляват авторски труд на 

дисертанта и съответстват на изискванията за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“. 

3. Критични бележки 

Към докторанта имам следните препоръки: 

- в бъдещата си изследователска дейност да обръща внимание при 

формулиране на изследователски тези, които да стоят в основата на 

провежданите изследвания; 

- да разширява обхвата на своите изследователски методики като 

ползва не само качествени, но и количествени изследователски методи; 

-  в подходящ формат да публикува дисертацията, с което да я направи 

достъпна до по-широк кръг потребители. 

Препоръките касаят бъдещата дейност на докторанта и по никакъв 

начин не намаляват значимостта на създадения продукт. 

4. Заключение 

Съдържанието на дисертационния труд без съмнение доказва 

актуалността и значимостта на изследвания проблем, компетентността на 

докторанта по темата и неговите възможности да извършва самостоятелни 

изследвания. Всички компоненти на разработката отговарят на 

изискванията за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. 

5. Оценка на дисертационния труд 

Като член на научното жури давам положителна оценка на предложения за 

обсъждане дисертационен труд на тема „Мениджмънт на сгради и 

съоръжения от инфраструктурата на отбраната на Република България по 



стандартите на НАТО и Еврокод“. Ще гласувам за присъждане на Зорница 

Батева на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше 

образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност“, докторска програма „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство“ (отрасъл „Управление на 

сигурността и отбраната“) 
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