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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от полковник д-р Тотко Симеонов Симеонов, 

доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, 

във факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г. С. Раковски” 

 

 

на дисертационния труд на Петър Ангелов Стоилов 

 

 на тема „Развитие и усъвършенстване  

на административно-правната система  

за управление на отбраната ”,  

 

представен за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ 

в област от висше образование 9. „Сигурност и отбрана“ 

Научна специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство“ (Управление на сигурността и отбраната) 

 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Новите условия, при които се осъществява управлението на 

отбраната на страната, налагат необходимостта от изследване и адаптиране 

на нейното административно-правно осигуряване. В рамките на 

националната военна наука, дълбочината и обхвата на изследванията на 

проблема все още не съответстват напълно на значенето му и на 

световните темпове на развитие на колективните механизми по неговото 
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прилагане. Това дава основание да определя решавания в дисертацията 

научен проблем като особено актуален и значим. 

По темата за административни-правната система за управление на 

страната има значителен брой публикации, но представената научна 

разработка е уникална и не повтаря никоя от известните на мен. 

Темата на дисертационния труд напълно съответства на неговото 

съдържание.  

Докторантът правилно е определил обекта, предмета, целта и 

основните задачи на изследването. Формулирал е работна хипотеза и е 

посочила методите и инструментариумът на изследването. 

Библиографията е цитирана в изложението коректно. 

Съдържанието на автореферата дава обща характеристика на 

дисертацията, разкрива точно нейните структурни елементи и включва 

основните изводи и предложения. 

 

2. Оценка на научните резултати и приноси на дисертационния 

 труд 

Като авторска значимост и приложимост могат да се посочат 

следните резултати: 

Приноси с научен характер: 

1. Структурирано е различно, допълнено и уточнено по нов начин 

авторово определение на понятието административно-правна 

система за управление на отбраната. 

2. На основата на направения исторически анализ на административно-

правната система за управление на отбраната на страната е 

доказано значимото й място и роля за гарантиране на 

националната сигурност и отбраната на страната. 



 3 

3. Аргументирана и доказана е потребността от усъвършенстване на 

административно-правната система за управление на отбраната в 

условията на непрекъснато променяща се среда за сигурност. 

Приноси с научно-приложен характер: 

1. Разработен е теоретичен модел за усъвършенстване на 

административно-правната система за управление на отбраната. 

2. Синтезирани са добри практики в световен и национален мащаб, 

които да бъдат приложени в административно-правната система за 

управление на отбраната у нас. 

3. В резултат на проведеното емпирично изследване са уточнени 

проблемните области в административно-правната система на отбраната и 

са предложени насоки за тяхното преодоляване. 

Като одобрявам предложените от автора научни резултати на 

дисертационния труд приемам, че те съответстват на наукометричните 

изисквания за научно-приложни приноси (обогатяване на съществуващите 

знания с нови изследвания) и приложни приноси (приложения на научните 

постижения в практиката). 

Като научен ръководител на докторанта заявявам, че тези приноси са 

негово лично дело.  

 

3. Критични бележки и препоръки към дисертационния труд 

Основните претенции към дисертацията са в редакторски план - 

различни шрифтове, пунктуация и пр., които нямат съществена роля при 

нейната обща положителна оценка. 

Препоръчвам на докторанта в бъдещата си научна работа да 

задълбочи още теоретичните и практично приложните въпроси, 

разработвани в дисертацията си, тъй като тяхната актуалност и значимост е 

висока и ще бъде важна за управлението на националната сигурност.  
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4. Заключение 

Предложеният дисертационен труд на тема „Развитие и 

усъвършенстване на административно-правната система за управление на 

отбраната”  с автор майор инж. Петър Ангелов Стоилов е в пълно 

съответствие с нормите на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение, 

представлява завършено научно изследване със значими научни и 

практико-приложни резултати и напълно отговаря на изискванията за 

получаване на образователната и научна степен “доктор” по 

професионалното направление 9.1. „Национална сигурност”,  научна 

специалност   „Организация  и управление извън сферата на материалното 

производство (управление на сигурността и отбраната).   

 

5. Оценка на дисертационния труд 

Оценката ми за дисертационния труд е положителна. 

Убедено предлагам на уважаемото жури да даде на майор инж. 

Петър Ангелов Стоилов образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, научна 

специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (управление на сигурността и отбраната). 

 

26.06.2018 г.                             полк. доц. д-р       (п)            (Тотко Симеонов) 

 


