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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Като важна част от публичното право и едновременно с това 

неразделна съставляваща от административния мениджмънт на държавата, 

административно-правната система за управление на отбраната е от жизнено 

важно значение за нейното нормално функциониране, особено в условията на 

динамични промени, както в правната уредба като цяло, така и в нейната 

специална част - военноадминистративното право. 

Приложена в сферата на отбраната, в условията на висока степен на 

неопределеност на средата за сигурност и ограничен ресурсен потенциал, 

развитието и усъвършенстването на административно-правната система 

предлага решения, свързани с ефективното управление на отбранителната 

система и може да се разглежда като предпоставка за успешната реализация 

на мисията и задачите на въоръжените сили, в контекста на системата за 

колективна сигурност и отбрана на ЕС и НАТО. 

Ето защо е необходимо да отбележим, че темата на дисертационния 

труд е особено актуална. Тя има не само подчертана теоретична, но и 

определена практико-приложна значимост, доколкото посредством нейното 

разработване, развитието и усъвършенстването на административно-правната 

система за управлението на отбраната се извежда като предпоставка за успех 

при изграждането на високо равнище на отбранителни способности. Освен 

това предложеният за рецензиране дисертационен труд касае научен въпрос и 

интердисциплинарна предметна област, които са безспорно дисертабилни. 

Въпросите, посветени на институтите на административно-правната система 

на отбраната са слабо проучени и макар напоследък да са обект на сериозен 

научен интерес, те не са обхванати цялостно от специализираната 

литература, което се дължи на факта, че тази област от съвременната наука за 

сигурността и правото е сравнително нова и все още се развива. Освен това 

механизмите за създаването на публичното благо сигурност и отбрана 

посредством развитие и усъвършенстване на административно-правната 



 3 /10 

система на отбраната са строго специфичен предмет на изследване и са 

непосредствено свързани, както с предизвикателствата в областта на борбата 

и неутрализирането на качествено новите заплахи, така и с възможните 

нормативни решения в отбранителната сфера, като важна предпоставка за 

формиране на боеспособни въоръжени сили и реализиране на националните 

потребности от сигурност и отбрана. 

Заглавието на представения дисертационен труд „Усъвършенстване и 

развитие на административно-правната система за управление на 

отбраната“ напълно съответства на съдържанието и няма аналог с други 

научни изследвания и разработки от такъв характер у нас. Това ни дава 

основание да твърдим, че макар да почива на солидна теоретична и 

нормативна основа, темата на дисертационния труд е представена по 

интересен и авангарден начин и с нея може да бъде запълнена липсата на 

системно изследване в тази област, като едновременно с това създава 

теоретична основа за по-нататъшни научни дирения. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е класически структуриран в съдържателен 

план и се състои от увод, изложение, представено в три глави, всяка 

завършваща с изводи, общи изводи и предложения, заключение, 

библиография в обем от 164 страници и 6 приложения върху 38 страници. В 

текста са поместени 5 фигури, а литературата съдържа 100 източника. 

Обект на дисертационното изследване е административно-правната 

система за управление на отбраната, а предметът обхваща особеностите на 

функционирането и организацията на административно-правната система за 

управление на отбраната. Приетата научна цел е чрез изследване и 

анализиране на развитието, функционирането и организационния модел, да 

се разкрие необходимостта от усъвършенстване на административно-

правната система за управление на отбраната. Необходимо е да подчертаем, 
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че обектът, предметът и целта на дисертационния труд са точно и ясно 

формулирани и способстват за успешното решаване на поставените 

изследователски задачи и доказване на работната хипотеза, че военната 

институция в България има изградени традиции и опит, но смяната на 

политическия режим, членството на страната в ЕС и НАТО, както и новите 

предизвикателства пред сектора за сигурност, налагат съществени промени в 

организационната структура, функциите и нормативната уредба, за да може 

административно-правната система за управление на отбраната да изпълнява 

ефективно ролята си на фактор за национална сигурност. 

За нуждите на дисертационната разработка коректно са въведени 

ограничения – времеви и по обхват, продиктувани от спецификата на 

предмета на изследването. Ключовото допускане в настоящия дисертационен 

труд е, че се изследва институцията на стратегическо ниво на управление на 

отбраната (Министерство на отбраната). 

Избраната методология на изследване включва общи и специални 

подходи на научното познание - опира се на интердисциплинарния подход, 

като системният подход и методологията на системния анализ са съчетани с 

различни елементи от сравнителния анализ, историческия анализ, сравнение 

и моделиране, както и методи на експертна оценка. За верифициране на 

резултатите от теоретичното изследване е използван един от методите за 

емпирично изследване – събиране на мнение (анкета). 

Изложението в представения за рецензиране труд е логически 

издържано, като е подкрепено от коректно цитиране и точно формулирани 

изводи, обслужващи целта на изследването и издигнатите от докторанта тези. 

Теоретичната основа на дисертационното изследване са концептуалните 

положения от общата теория на правото, управлението и в частност 

административното управление в сферата на националната и колективната 

сигурност и отбрана.  
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Приведената аргументация за решаване на основния научен проблем на 

труда е добре подбрана и се основава на научни постижения, нормативни 

постулати и на примери от практиката. Това свидетелства за доброто 

познаване на модерната теория и практика по изследваната проблематика от 

страна на автора и води до извода, че дисертационният труд представлява 

класическа научна разработка в добрия смисъл и съответства на 

изискванията. 

В първа глава на дисертацията „Административно-правната система 

за управление на отбраната”, съдържаща пет параграфа, е представено 

релевантно модерното знание за същността и характеристиките на 

административно-правната система на отбраната, нейната роля в процеса на 

създаването, развитието и изграждането на спецификата на военно ведомство 

в хронологичен порядък от времето на създаването на Третата българска 

държава през 1878 г. до приемането на Република България в НАТО през 

2004 г. Установено е, че административно-правната система на отбраната е 

основна част от системата за управление на отбраната, която изгражда 

правните основи на самата военната администрация, правния механизъм на 

военното строителство, управление, комплектуване, материално и финансово 

осигуряване на Въоръжените сили на Република България.  

Интерес представлява съдържанието на втора глава, озаглавена 

„Изследване състоянието на административно-правната система за 

управление на отбраната” има подчертан интердисциплинарен характер. 

През призмата на системния подход е уточнено, че административно-

правната система в управлението на отбраната не е механичен сбор от 

структури, норми и хора, а сложна организация, с много силни взаимни 

връзки, координация и управление, пораждаща синергичен ефект, който 

повишава значително нейните способности надеждно да генерира сигурност. 

В резултат на сравнителния анализ между българската административно 

правна система и тези на две страни-членки на НАТО (Германия и Румъния) 



 6 /10 

и Руската федерация, е направен изводът, че е необходимо последователно 

разработване на нормативните документи на стратегическо ниво, касаещи 

националната сигурност и отбраната и строгото съблюдаване на тяхната 

йерархия, вкл. написване на нова Бяла книга на отбраната с точно указани и 

записани приоритети, задачи, и ясни срокове за изпълнението им от страна на 

военното ведомство.  

Постиженията на докторанта Стоилов в първите две глави обуславят и 

необходимостта да се предложи решение на анализираните проблеми, което е 

предмет на изследване в третата глава на дисертацията „Насоки за 

усъвършенстване на административно-правната система за управлението 

на отбраната”. Доказана е необходимостта от използването на 

архитектурния подход и на тази основа е създаден Теоретичен модел за 

усъвършенстване на административно-правната система за управление на 

отбраната с възможност за приложение само при мобилизирането на 

човешките и финансови ресурси и тяхното насочване в приоритетните 

направления. За верификация на хипотезите и решаване на задачите на 

дисертационното изследване е проведено емпирично изследване на основата 

на разработена от дисертанта анкетна карта. Посредством проучване на 

мнението на отделни експерти по въпроси, свързани със състоянието на 

административно-правната система, са потвърдени очертаните насоки за 

нейното усъвършенстването. 

В общите изводи, с които завършва дисертационният труд е направено 

обобщение на резултатите от изследването, изведени са предпоставките за 

разрешаване на формулираните в дисертацията основни проблеми, като още 

веднъж е акцентирано, че представените в дисертацията възгледи и насоки за 

усъвършенстване на административно-правната система за управление на 

отбраната са центрирани около тезата, че теоретичният модел за 

усъвършенстване административно-правната система е фактор за развитието 
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военната организация като част от системата за управление на отбраната и 

стои в основата на създаването на националното благо отбрана. 

 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 

Основните научни и научно-приложни резултати от дисертационния 

труд допринасят за натрупване и разширяване на знанията в предметната 

научна област и представляват оригинално развитие в изследваното научно 

направление. Приемам получените научни резултати, които са коректно 

формулирани и отразяват обективно постиженията на докторанта Стоилов. 

Получените научни резултати и свързаните с тях приноси имат 

характер на създаване на новости за науката и обогатяване на 

съществуващи знания и това ми дава основание да споделя, че в теоретичен 

план е осъществена добра изследователска работа, в резултат на която е 

структурирано различно, допълнено и уточнено по нов начин авторово 

определение на понятието административно-правна система за управление 

на отбраната; доказано е значимото място и роля на административно-

правната система за гарантиране на националната сигурност и отбраната на 

страната и е аргументирана потребността от усъвършенстване на 

административно-правната система за управление на отбраната в условията 

на непрекъснато променяща се среда за сигурност. 

Практико-приложната насоченост на изследването намира изява в 

постигнатите научно-приложни резултати, сред които откроявам 

разработеният теоретичен модел за усъвършенстване на административно-

правната система за управление на отбраната, както и синтезираните добри 

практики в световен и национален мащаб, уточнените проблемните области в 

административно-правната система на отбраната на страната и предложените 

насоки за тяхното преодоляване, които могат да бъдат полезни при 
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разработването на политиката и нормативната уредба, свързани с 

ефективното управление на отбраната в национален и колективен аспект. 

Необходимо е да бъде направена оценка, че дисертационният труд и 

получените приноси са индивидуално постижение на докторанта П. 

Стоилов и са резултат на добро познаване, творческо адаптиране и 

доразвитие на съвременните теоретични конструкции и практически 

подходи, свързани със значимата роля на административно-правната система 

в управлението на отбраната. 

 

4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Предложеният за рецензиране дисертационен труд е подкрепен с 

необходимия брой публикации. Приемам и трите декларирани от докторанта 

публикации по темата, на които той е единствен автор, тъй като са в 

направлението на научните изследвания, свързани са пряко с темата на 

дисертационния труд и като верифицират резултатите от научното 

изследване осигуряват неговата обществена представителност. 

Нямам данни за това дали те са цитирани от други автори. С 

докторанта нямам съвместни публикации. 

 

5. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

За да постигне целта и задачите на изследването докторантът 

аналитично е обработил и систематизирал необходимата литература и 

нормативни документи, посветени на административно-правната система на 

отбраната. Техният брой е представителен – сто източника, от които 46 

научни труда на български, 8 на английски и 3 на руски език, сред които 

откриваме публикации на водещи авторитети в изследваната област. Те са  

адекватно допълнени от 28 нормативни документа и 17 публикации от 

интернет, което определено подпомага изпълнението на поставените 

научноизследователски задачи. Необходимо е да се отбележи, че докторантът 
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се ориентира правилно в огромния информационен поток, като подбира 

информация, която пряко касае изследвания проблем и в пълна степен 

подпомага решаването на поставените задачи. 

Това, както и постигнатите в дисертационния труд резултати, дават 

основание да се направи изводът, че дисертантът познава състоянието на 

изследвания проблем, като показва способност да прави обосновани изводи и 

предложения, насочени към развитие и усъвършенстване на 

административно-правната система в интерес на управлението на отбраната. 

 

6. Оценка за автореферата 

Представеният към дисертационния труд автореферат е в обем от 44 

страници, написан е в съответствие с добрите академични практики и 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и правилника за неговото приложение, 

като ясно и съдържателно отразява основните положения и научните 

приноси на дисертацията. 

 

7. Критични бележки 

Изследване от такъв характер върху неординарен и актуален проблем, 

посветен на развитието и усъвършенстването на административно-правната 

система за управлението на отбраната, безспорно предизвиква интерес, 

поставя въпроси и поражда критични бележки, които съпътстваха докторанта 

през целия период на неговата работа. Голяма част от тях са отразени в 

последния вариант на дисертацията, но по мое мнение има какво още да се 

желае, най-вече по отношение на необходимостта от по-голяма 

конкретизация и категоричност на предложенията на докторанта, целящи 

развитието и усъвършенстването на административно-правната норма за 

управление на отбраната. 

Към докторанта Стоилов имам следния въпрос: Коя, според Вас, е 

структурата в публичната сфера, към която могат да се насочат за внедряване 



 10 /10 

предложенията за усъвършенстване и развитие на правно-административната 

система на отбраната и по какъв начин това ще рефлектира върху дейността 

на отбранителната система? 

 

8. Оценка на дисертационния труд  

Отчитайки актуалността на изследвания научен проблем в 

дисертационния труд на тема „Развитие и усъвършенстване на 

административно-правната система за управлението на отбраната” с автор 

Петър Ангелов Стоилов,,  оригиналността, на разработката и качеството на 

постигнатите научни резултати, считам, че той представлява завършено 

научно изследване с отчетливи научни и научно-приложни резултати, 

отговарящо на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото 

приложение за получаване на образователна и научна степен “доктор”. 

Давам своята положителна оценка и предлагам на уважаемите членове 

на научното жури да вземат решение за присъждане на Петър Ангелов 

Стоилов на образователната и научна степен “доктор” в професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност“, по научната специалност 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(Управление на сигурността и отбраната)”. 

 

 

4 юли 2018 г.                   РЕЦЕНЗЕНТ:    (п)       проф. д-р Лидия Велкова   


