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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Актуалността на разработваната тема е обоснована сполучливо от 

докторанта. Проблемът е значим в контекста на измененията в частните 

услуги за сигурност в България породени от членството ни в ЕС от една 

страна и противоречията между националното законодателство и 

предизвикателствата относно неговата регулация от друга страна. 

Дисертацията се състои от увод, изложение в три глави, общи изводи и 

заключение, списък на използваните литературни източници и приложения с 

общ обем от 202 (двеста и две) страници. Изложенията в трите глави на 

дисертацията показват, че докторантът познава задълбочено материята и е 

навлязъл детайлно в специфичната област, която го интересува. 

Темата на дисертационния труд, разработен от Татяна Миланова 

Иванова е в съответствие с основното съдържание на разработката като 

задачите на научното изследване позволяват постигането на желаните научни 

резултати, към които се стремят автора, неговия научен ръководител и 

обучаващото го звено. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 
труд.  

Научните и научно-приложни приноси са лично дело на докторанта, 

постигнати чрез проведените от него изследвания и в резултат на 

систематизиран практически опит. Същите се явяват по-нататъшно 

разработване на въпроси и проблеми от теорията и практиката, свързани със 

сектора на частните услуги за сигурност. 

По-конкретно обобщените научни и научно-приложни приноси могат 

да се формулират като: 

- обогатена и доразвита е теорията относно регламентацията на сектора 

на частните услуги за сигурност в рамките на Европейския съюз; 

- разкрита е значимостта на сектора на частните услуги за сигурност в 

Р. България, като поддържащ елемент от националната система за защита на 
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националната ни сигурност; 

- представената в дисертационния труд „Пътна карта за развитие на 

сектора на частните услуги за сигурност в Република България“ може да се 

приложи при разработване на политики и стратегии за реформа в сектора в 

това число законодателни, административни и регулаторни. 

Целта на дисертационния труд и произтичащите 

научноизследователски задачи, съответстват на получените резултати, както 

и на формулираните изводи и препоръки. Резултатите от дисертационния 

труд имат практическо и научно приложение и могат да послужат за по 

нататъшно надграждащо изследване на сектора, както и за задълбочено 

запознаване с него от мениджъри на възложители в сектора и от самия 

сектор. 

Приемам автореферата към дисертационния труд за достоверен и 

представящ достатъчно точно съдържанието на работата. 

По тематиката на дисертационния труд докторанта е представил пет 

публикации, които имат характер на научни доклади. Същите, пряко 

кореспондират с темата на дисертацията и са анонсирани на научни форуми. 

Публикациите разкриват компетентността на докторанта в научната област, в 

която е разработена дисертацията. 

3. Критични бележки. 

Като недостатък на дисертационния труд могат да се посочат 

характерните за докторантите неточности, повторения, редакционни, 

правописни и технически грешки, които не се отразяват съществено върху 

значимостта на научните резултати в дисертационния труд. 

4. Заключение. 

Гореизложеното ми позволява да направя извода, че докторантът 

представя добре организирано и добросъвестно осъществено научно 

изследване върху сложен и значим проблем, пряко отнасящ се до 

предизвикателствата, стоящи пред частните услуги за сигурност в Република 
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България, като поддържащ елемент от националната система за защита на 

националната ни сигурност. 

В резултат на изследването са постигнати научни резултати и са 

направени предложения, с ясно изразен практико-приложен характер. 

Представения дисертационен труд удовлетворява условията за подобен 

род научно изследване и отговаря на изискванията за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор”. 

5. Оценка на дисертационния труд. 

Като отчитам достойнствата на дисертационния труд и постигнатите в 

него резултати в качеството си на резервен член на научното жури давам 

положителна оценка на дисертационния труд на тема „Перспективи и 

възможности за усъвършенстване на частните услуги за сигурност в 

България“ и подкрепям придобиването на образователна и научна степен 

„доктор“ от Татяна Миланова Иванова в област на виеше 

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

„Национална сигурност“ по докторска програма: „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство“. 
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