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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”



С Т А Н О В И Щ Е



на подп. инж. доц. д-р Атанас Ленков АТАНАСОВ,
началник на катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от ПВО, ЗРВ и РТВ” от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски” 
гр. Шумен - 9700, ул. „Владайско въстание”, № 155, ап. 1
GSM: 0878617268, e-mail: lenkov@gbg.bg

 Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”, 
Професионално направление: 9.2. „Военно дело”,
Докторска програма: „Военно-приложни аспекти на гражданската защита ”

за дисертационния труд на полк. инж. Никола Тодоров Стоянов

на тема „Усъвършенстване на способностите за сътрудничество между органите за управление при извънредни ситуации”, 

представен за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 
по докторска програма
„Военно-приложни аспекти на гражданската защита”
Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”, 
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”


Становището е разработено на основание Заповед № 3ПУПД-26-148/02.06.2015г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” за назначаване на научно жури.

	Актуалност и значимост на разработвания научен проблем
За съвременния свят природните бедствия и авариите, причинени от човешката дейност са почти ежедневие. Трайна тенденция са промените в климатичната и екологична обстановка, водещи до нарастващ брой щети, причинени от природни стихии.
Тези констатации се отнасят в пълна сила и за Република България. Можем да добавим и настъпилите негативни промени в икономиката на страната ни, довели до ограничаване на държавното финансиране при осъществяване на мероприятия при защита на населението.
В тази ситуация пред специалистите, занимаващи се с проблемите на мениджмънта за управление на извънредните ситуации, възниква сложната задача за търсене на начини и средства, които да подобрят съвместната дейност на органите за управление, да намерят ефективни форми за превенция, борба и преодоляване на последствията за населението от бедствия и аварии.
Ето защо всяко  изследване, което е насочено към решаване на проблемите, произтичащи от защитата на населението при извънредни ситуации чрез подобряване на сътрудничеството между органите за управление на централно и местно ниво, както и с неправителствени организации, има важно актуално и познавателно значение.
В този смисъл представеният дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на способностите за сътрудничество между органите за управление при извънредни ситуации”, разработен от полковник Никола Тодоров Стоянов, е посветен на актуален проблем, който има важно обществено значение в практико-приложен аспект.
Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд
Въз основа на извършените анализи и изследвания в дисертационния труд, докторантът претендира за следните научни и научно-приложни резултати с оригинален принос:
Научни резултати:
- формулирано е собствено определение за способност за сътрудничество; 
- предложен е и е обоснован нов подход в класификацията на факторите, които оказват влияние върху сътрудничеството между организациите; 
- разработен е нов критерий за оценка на конструктите, определящи способността за сътрудничество между организациите.
Научно-приложните приноси от дисертационният труд са следните:
- предложен е усъвършенстван модел за измерване на способността за сътрудничество на органите за управление на базата на налични инструменти за измерване и всеобхватност на факторите;
- предложена е методика за площно измерване на цялостното представяне, която може да се използва в редица области на социалните науки и мениджмънта; 
- разработена е визия за усъвършенстване на способностите за сътрудничество на органите за управление при извънредни ситуации.
Същността на получените резултати следва да бъде характеризирана като обогатяване на съществуващи знания. 
Всички те са лично дело на докторанта и са доведени до широката научна общественост чрез публикуваните доклади на научни форуми.
Приемам изцяло претенциите на докторанта за получените научни и приложни резултати така, както са дефинирани.
Критични бележки
Дисертационният труд е резултат от задълбочена и упорита изследователска работа на полковник Стоянов и притежава редица силни страни. Това не изключва някои критични бележки, присъщи за всяко научно изследване. Тези бележки са следните:
	недобре е изготвен списъкът с използваната литература (библиография) на български език. Не е спазен единен стандарт, определящ реда и формата на библиографските сведения за използваните източници;
	в увода и заключението на дисертацията е направено повторение на цял един абзац;
	формулите на 94 страница в дисертацията не са номерирани;
	някои от направените изводи се припокриват по своята същност и могат да бъдат обединени, визирам първи и втори извод от втора глава.

Считам, че посочените недостатъци не се отразяват върху значимостта на приносите в дисертационния труд, не намаляват научната му стойност, но влошават външния вид на труда. 
Заключение
Дисертационният труд на докторанта е самостоятелно и задълбочено изследване по актуален и значим за практиката проблем, свързан с повишаване степента на защитата на населението чрез усъвършенстване мениджмънта на управление на процеса за сътрудничество при извънредни ситуации. Изследването съдържа научни и научно-приложни приноси, изразяващи се в реални и актуални резултати за съвременното състояние на органите за управление. Предложен е усъвършенстван модел за измерване на способността за сътрудничество и визия за усъвършенстване на тази способност на органите за управление при извънредни ситуации. 
Докторантът показва много добро познаване на основната литература и добрите практики в страната и в чужбина по изследваната проблематика.
Дисертационният труд отговаря на всички изисквания и критерии за присъждане на образователна и научна степен „доктор“.
С пълна убеденост в достойнствата на дисертационния труд препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да се присъди на полковник Никола Тодоров Стоянов образователна и научна степен „доктор“.
Оценка на дисертационния труд
Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема „Усъвършенстване на способностите за сътрудничество между органите за управление при извънредни ситуации“, разработен от полковник инж. Никола Тодоров Стоянов за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1 „Национална сигурност”, по докторска програма „Военно-приложни аспекти на гражданската защита”.



Член на журито: подп. инж. доц. д-р                       Атанас АТАНАСОВ

гр. Шумен
03.07.2015 г.




