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І. Общо представяне на дисертационния труд. 
Представеният дисертационен труд изследва актуална за страната 

научна проблематика, свързана с предоставянето на частни услуги за 
сигурност.  

Дисертационният  труд е разработен в общ обем от 193 страници и 
включва увод, три глави, заключение, списък с използвана литература и шест 
приложения. В дисертационния труд са представени 12 таблици и фигури. 
Изпозвани са 65 литературни източника на български и английски език, 
включително и интернет източници. 

 
ІІ. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния труд. 
Актуалността на темата на дисертационния труд се определя от 

следните предпоставки: противоречията между националното 
законодателство, обхвата и дефинирането на сектора и предизвикателствата, 
свързани с неговата регулация; новост на термина „частни услуги за 
сигурност“ в бизнес отношенията и непозна дефиниция  за комплексна 
услуга или за бранш; в края на 20 век охранителната дейност не е регулирана 
и от това възникват проблеми, характерни и за други сектори, което се дължи 
и на наследството от централизирания характер на предходния политически 
строй и неговите регулации; услугите  за сигурност все по активно навлизат в 
бита, в икономическия  и социалния живот; поддържането на адекватно ниво 
на сигурност в рамките на всяко общество може да се разглежда като основна  
предпоставка за създаване на среда, в която граждани и фирми са в състояние 
и са мотивирани да се ангажират с икономически дейности, а това, от своя 
страна е възможност за икономически растеж; изискванията на ЕС и 
европейската регламентация и приложимостта им за нашата страна и други. 

В увода е обоснована актуалността на темата на основата на факта, че е 
необходима реформа в сектора на частните услуги за сигурност, чрез която 
той да се усъвършенстване и да се посочи пътя за неговото развитие в 
национален мащаб. 

Спецификите в предоставянето на частни услуги за сигурност, и 
приложението им в страната налагат необходимостта от научен подход и 
анализ на  пазара на такива услуги, в което се заключава задачата на автора 
на дисертационния труд. 

В дисертационния труд обектът, предметът, целта и работната хипотеза 
са дефинирани точно и ясно. 

Обект на настоящия дисертационен труд са европейската и 
националната регламентация на сектора на частните услуги за сигурност, 
среда на дейност, регулации и взаимодействия в него. 

Предмет на изследването са частните услуги за сигурност в Р 
България.  

Основната цел на дисертационния труд е изследване на състоянието 
на сектора на частните услуги за сигурност в страната и очертаване на 
направления за неговото усъвършенстване. 



  

Постигането на целта на дисертационния труд налага изпълнението на 
следните три научноизследователски задачи:  

• да се изследва и анализира сектора на частните услуги за 
сигурност в рамките на Европейския съюз и да се разкрият общите 
европейски регламентации за същия.  

• да се изследват и анализират частните услуги за сигурност в Р. 
България на настоящия етап и да се формулират основните 
предизвикателства, стоящи пред усъвършенстване на структурата на 
сектора на частните услуги за сигурност в страната. 

• да се изследва и анализира нормативната уредба, касаеща 
частните услуги за сигурност в Р. България, и на основата на 
различни подходи за промяна да се формулират предложения за 
усъвършенстването й.  
Дисертационният труд разработен на основата на работната хипотеза, 

че усъвършенстването на сектора на частните услуги за сигурност в Р. 
България, на основата на подобряване на нормативна уредба, касаеща този 
сектор, оптимизиране на структурата му и подобряване на 
компетентността и конкурентоспособността на кадрите в самия сектор ще 
доведе до изграждането му като устойчив и предвидим бизнес елемент от 
икономиката на страната, и като елемент от стратегията за национална 
сигурност, в контекста на Европейските изисквания. 

При разработване на дисертационния труд и за постигане на целта, 
решаване на научноизследователските задачи и доказване на работната 
хипотеза са използвани научно-изследователски подходи и методи като: 
структурен поход, процесен подход, системен подход, литературен обзор; 
исторически анализ; анализ и синтез; сравнение, съпоставяне и 
компетентностен подход, SWOT – анализ и други. Анализите се основават 
на богат емпиричен материал. Теоретична и методологическа основа на 
дисертационното изследване са трудовете на български и чуждестранни 
учени в областта на управлението и предоставянето на частни услуги за 
сигурност. Паралелно с класическите методи на изследване в дисертацията 
се използва и прилага опита на автора на дисертационния труд в сферата 
на частните услуги за сигурност, като участващ в изготвянето на 
нормативната уредба и процесите по досегашното развитие на бранша и на 
вторичното изследване (Desk Research).  Използвани са първични данни от 
вече проведени други изследвания и изготвени анализи с източници: НСИ, 
Евростат, БСК, НОИ, отчети и публикации по теми, засягащи сферата на 
настоящия дисертационен труд. 

За целите на изследването са формулирани три ограничителни 
условия. 

Съдържанието на дисертационния труд напълно отговаря на неговата 
тема. Получените резултати показват, че поставените цел и научно-
изследователски задачи са цялостно постигнати.  



  

Първа глава решава първа научно-изследователска задача, втора глава 
– втора научно-изследователска задача, а с трета глава е решена трета 
научно-изследователска задача. 

Работната хипотеза е доказана на основата на задълбочени емпирични 
анализи, основани на сериозен статистически инструментариум. 

Всука глава завъшва със задълбочени изводи, а в края на 
дисертационния труд, авторът е формулирал обобщени изводи. 

Предложеният дисертационен труд е разработен последователно и 
логично. Авторът показва много добро владеене на терминологията по 
разглежданата проблематика. Използвал е богат инструментариум от методи 
за проучване и анализ и значителна база от емпирични данни. Направени са 
задълбочени проучвания и интерпретиране на резултатите и са дадени 
иновативни научни предложения за усъвършенстване на работата на сектора, 
предлагащ частни услуги за сигурност и утвърждаването му като като важен 
фактор за сигурността на страната. 

Обемът на дисертационния труд е оптимален, от гледна точка на 
цялостност и завършеност на научното изследване и от гледна точка на 
изискванията за дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор”.  

Разработеният дисертационен труд е лично дело на автора, тъй като 
изследванията в сферата на разглежданата проблематика не са обект на 
масови научни разработки. Не са налице съмнения за плагиатство. 

Авторефератът е разработен в обем от 38 страници. Представеният 
автореферат отразява коректно съдържанието на дисертационния труд на 
тема Перспективи и възможности за усъвършенстване на частните услуги за 
сигурност в България, и включва задължителните научни и научно-приложни 
приноси и резултати и списък с научните публикации по темата. 

 
ІІІ.Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд. 
Представеният дисертационен труд е с ясно изразени научни и 

научно- приложни приноси.  
Като най-значими се открояват следните научни приноси. 

• На основата на сравнителен и критичен анализ са дообогатени и 
доразвити научно-теортечините постановки с приложен характер за 
особеностите и значението на управлението и приложението на 
частните услуги за сигурност. На тази основа, е изведено ново знание в 
това направление и са идентифицирани съществени нови страни и 
общи елементи от регламентацията на сектора на частните услуги за 
сигурност в рамките на ЕС; 

• Изследвана, аргументирана и откроена е значимостта на сектора на 
частните услуги за сигурност в Р България, от гледна точка на 
неговата роля на поддържащ елемент на националната система за 
защита на националната  сигурност. Систематизирани са 
предизвикателствата, които следва да се преодолеят, за да се 
усъвършенства сектора и е обоснована необходимостта от реформа в 



  

него, с цел утвърждаването му  като пълноправен партньор на МВР и 
други държавни структури със сходна дейност. 
Като най-значими се открояват следните научно-приложни приноси. 

• Предложен е научно-обоснован подход, основан на SWOT – 
анализа към сектора за предоставяне на частни услуги за сигурност на 
европейско ниво като са откроени оосновните параметри за развитие и 
усъвършенстване и възможностите за прилагане на добри практики в 
страната; 

• Разработен и обоснован е модел за развитие на сектора на частните 
услуги за сигурност в страната, който се явява основа за изготвяне на 
политики и стратегии за реформа в сектора, включително 
законодателни, административни и регулаторни.  

          Така формулираните приноси приемам като значими за науката и прак-
тиката.  

Научните и научно-приложните приноси в трудовете на кандидата 
могат да се отнесат към следните групи: 

• Доразвиване и дообогатяване на актуален научен проблем, 
свързан с необходимостта от усъвършенстване на сектора за предоставяне на 
частни услуги за сигурност, от гледна точка на значението им за 
националната сигурност;  

• доказване с нови средства на съществени нови страни на вече съ-
ществуващи научни проблеми, теории и методически подходи; 

• създаване на нови методи; 
• приноси за внедряване – методики, алгоритми и модели. 
По темата на дисертационния труд авторът е представил 5 

самостоятелни научни публикации, публикувани в научни издания в 
страната. С представените научни публикации по темата на дисертационния 
труд авторът отговаря на националните минимални изисквания за 
придобиване на ОНС „Доктор”.  

Дисертационният труд на тема  Перспективи и възможности за 
усъвършенстване на частните услуги за сигурност в България, представлява 
напълно завършен научен труд и съдържа задълбочени изследвания на 
поставените проблеми. 

 
ІV.Критични бележки, въпроси и препоръки по дисертационния 

труд. 
Дисертационният труд отговаря напълно на изискванията за такъв вид 

научен труд и нямам критични бележки към него.  
Въпрос: 

• Кои са основните инструменти за сътрудничество между сектора за 
частни услуги за сигурност и МВР и другите държавни структури със 
сходна дейност? 

 



  

Като препоръка и пожелание за бъдещата научно-изследователска 
работа на автора е продължаване на изследванията по настоящата актуална 
проблематика и публикуване на научноприложните резултати на 
дисертационния труд в научни издания в чужбина. 

Направените анализи и дадените предложения в дисертационния труд 
са с висока научна стойност и значимост и ще представляват интерес за 
научните среди в международен аспект. 

 
V. Обобщено заключение и становище. 
Дисертационният труд  и авторефератът към него на Татяна Миланова 

Иванова отговарят напълно на изискванията на нормативните документи за 
придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска 
програма Организация и управление извън сферата на материалното 
производство (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“). 

Давам положителна оценка на дисертационния труд на Татяна 
Миланова Иванова  на тема  Перспективи и възможности за усъвършенстване 
на частните услуги за сигурност в България и предлагам на уважаемите 
членове на научното жури, на Татяна Миланова Иванова да бъде присъдена 
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 (отрасъл „Управление на сигурността и 
отбраната“). 
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