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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Частните услуги за сигурност в България се появяват в най-новата ни 

история едва след демократичните промени в страната. Липсата на установени 

традиции в тази сфера неминуемо води до необходимостта да се премине по 

трудния път на първопроходеца, което е свързано с решаването на редица 

проблеми от правен и организационен характер.  

През последните години нарасна делът на частните охранителни фирми в 

общия обем на дейности в сферата на охранителния бизнес, в следствие на което 

произлиза и необходимостта да се изследват перспективите и възможностите на 

частните услуги за сигурност в България. Тези обстоятелства налагат 

задълбочено изследване на възможните ефекти от участието на частните 

охранителни дружества в сферата на сигурността на страната и придават 

изключителна актуалност на въпроса за определянето и законовото 

регламентиране на техните права и задължения в тази сфера. 

Дисертационният труд разглежда актуални и недостатъчно изследвани 

проблеми на теорията и практиката на регулирането, използването и 

усъвършенстването на частните услуги за сигурност в България. Приватизацията 

на част от сектора за сигурност е изключително актуална тема, която се намира в 

процес на постоянно развитие както в страната ни, така и в света. Ето защо, 

разработка като настоящият дисертационен труд има значение не само в 

теоретичен, но и в практичен план, което да спомогне за изготвянето на 

политики и стратегии за реформа в сектора, в това число законодателни, 

административни, регулаторни.  Съвременната бързо променяща се среда за 

сигурност, развитието на информационните технологии, еволюцията на 

ценностите в обществата, появата на нови играчи на регионалната и световната 

сцена, неминуемо води до промени в бизнес средата. Това поставя нови 

изисквания пред мениджмънта на частните услуги за сигурност. Едно от 

съществените предизвикателства е обогатяването на теорията и въвеждането на 
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подходи като Пътна карта за развитие на сектора на частните услуги за 

сигурност в Република България, целящи усъвършенстване на мениджмънта на 

сектора.   

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Докторантката Татяна Миланова Иванова е представила за обсъждане  

дисертационен труд, разработен в обем от 252 стр., вкл. 185 стр. основен текст с 

увод, три глави, изводи и предложения, заключение, библиография, списък със 

съкращения и дефиниции и 47 стр. с 6 приложения. Използвани са 63 източника, 

от които 57 на български език и 6 на английски език. В разработката са 

използвани 6 фигури и 6 таблици.  

Авторът подхожда към разработването на темата с хипотезата, че 

усъвършенстването на сектора на частните услуги за сигурност в Р. България, 

чрез подобряване на нормативна уредба, касаеща този сектор чрез оптимизиране 

на структурата му, и подобряване на тяхна база 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. Тази позиция добре аргументира избора на 

„Европейската и национална регламентация на сектора на частните услуги за 

сигурност, среда на дейност, регулации и взаимодействия в него“ като обект на 

изследване.  

Предмет на изследване в разработката са частните услуги за сигурност в Р 

България.  

Дисертацията си поставя за основна цел „... Изследване на състоянието на 

сектора на частните услуги за сигурност в Р. България и разкриване на 

направления за неговото усъвършенстване“.  
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Научноизследователските задачи, които докторантката си поставя са 

следните:  

1. 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.  

2. 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 ни. 

3. 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.  

Докторантката посочва като основно използвана научноизследователска 

методология широк набор от теоретични подходи, методи и техники, съобразени 

с комплексността на изследвания предмет, от които извежда специфичен 

методичен апарат за базисен модел на пътна карта за реформа и 

усъвършенстване на сектора на частните услуги за сигурност. Наред с 

класическите методи на изследване в дисертацията се използва и прилага и опита 

на автора в сферата на частните услуги за сигурност. При изследването е 

използвана литература от български и чуждестранни автори по имаща 

отношение към изследването на темата.  

Предвид всеобхватността на проблематиката, авторът е въвел следните 

ограничения: 

- Прегледът и анализът на нормативните актове е за периода до 2017 г. 

- В процеса на изготвяне на дисертационния труд бе внесен и приет нов закон за 

частната охранителна дейност от 2018 г., който е разгледан в отделно 

приложение (Приложение 6)  към труда. 
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В дисертационния труд не са обхванати частните военно охранителни 

компании(по дефиницията от документа от Монтрьо), тъй като те не са налични 

в Р. България. 

При преследване на поставената цел докторантът изпълнява основните 

изследователски задачи в три глави на дисертационния труд.  

В глава първа „Анализ и характеристики на сектора на частните услуги за 

сигурност в рамките на ЕС” се решава първата изследователска задача. В тази 

глава  са изследвани и описани  основните характеристики,  формулиращи 

структурата и дефинициите на сектора на базата на нормативна уредба, 

изследвания от официалните институции и политики на ниво Европейски 

парламент. На базата на изследването на практиката и нормативната база е 

изведен изводът, че е необходимо хармонизиране на законодателството, касаещо 

функционирането на сектора на частните услуги за сигурност в различните 

страни на ЕС. Аргументирана е необходимостта да се намери диалогът между 

публичния и частния сектор по въпросите касаещи и регламентиращи сектора на 

частните услуги за сигурност в европейските страни като цяло, както и 

дефиниране на  регулаторни рамки и системи за контрол, които да предпазят от 

евентуална злоупотреба с власт различните фирми, опериращи в сектора. 

В глава втора „Изследване и анализ на сектора на частните услуги за 

сигурност в Р. България ” е решена втората научноизследователска задача 

Анализирано и изследвано е дефинирането на сектора. Констатирано е, че 

няма ясна и точна категоризация на дейностите, попадащи под сигнатурата 

„частни услуги сигурност“. Изяснени са областите на партньорство и нелоялна 

конкуренция с МВР , както е и направен преглед на нормативната уредба 

касаеща основната дейност от сектора – частната охранителна , така и 

останалите като: пожарна и аварийна безопасност, консултанти по сигурността, 

детективи.  
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Направен е анализ на нормативната база, регламентираща основната 

дейност от сектора – частната охранителна дейност. Изведен е изводът, че 

нормативната регламентация в това направление е непълна и не отговаря на 

потребностите сектора и обществото. Налице е спешна необходимост от 

разработване и приемане на цялостна стратегия за нормативни промени, 

придружени с оценка на въздействието, в един толкова важен сектор от бизнес 

услугите на икономиката на страната ни . 

В глава трета на дисертационния труд „Пътна карта за развитие на 

сектора на частните услуги за сигурност в Република България ” е решена трета 

научно-изследователска задача. 

Изследвана е структурата, основните параметри на сектора на Европейско 

ниво, като се разкриват силните и слабите му страни, както и 

предизвикателствата и възможностите за развитие на сектора на частните услуги 

за сигурност в Р България. В Пътната карта са  включени и структурирани  

ключови проблеми, мерките и дейностите за изпълнение на реформата в сектора 

на частните услуги за сигурност, както и основните участници в процеса, 

отговорните институции и необходимите мерки и дейности. Посочени са 10 

проблемни области и конкретни предложения за тяхното решаване. 

В изпълнение на следваната цел на дистертацията и свързаните с нея 

изследвания по направленията на поставените задачи докторантът предоставя в 2 

страници с конкретни изводи и предложения за усъвършенстване на частните 

услуги за сигурност в България. 

Този преглед на разработката показва, че като цяло в съдържателно и 

структурно отношение дисертационният труд свързва в добро логическо 

единство теоретичната и емпирична проблематиката за подобряване на частните 

услуги за сигурност. 
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3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 

Докторантът има претенции за следните приноси: 

В теоретичен аспект: 

1. Добавено е ново знание и са идентифицирани съществени нови страни и 

общи елементи от регламентацията на сектора на частните услуги за сигурност в 

рамките на ЕС; 

2. По нов начин и с допълнителни аргументи е разкрита значимостта на 

сектора на частните услуги за сигурност в Р България, като поддържащ елемент 

от националната система за защита на националната ни сигурност. 

Аргументирано са разкрити предизвикателствата стоящи пред 

усъвършенстването на този сектор, необходимостта от реформа на същия, за да е 

състояние в  качеството си на стопански субект да бъде пълноправен партньор на 

МВР и други държавни структури със сходна дейност. 

В приложен аспект: 

1.Предложената в дисертационния труд „Пътна карта за развитие на 

сектора на частните услуги за сигурност в Република България“ е приложима 

като „жалон“ и ориентир за изготвянето на политики и стратегии за реформа в 

сектора, в това число законодателни, административни, регулаторни. Същата 

представлява конструкция от знания, които 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 като цяло изтъкнатите от автора приноси на разработката. Тези 

приноси отразяват реални постижения на предложения научен труд, посветен на 

постигането на образователната и научна степен доктор. От тези приноси най-

високо оценявам разработването на „Пътна карта за развитие на сектора на 

частните услуги за сигурност в Република България“. 
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4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Научните резултати и свързаните с тях приноси могат да бъдат 

класифицирани по следния начин: 

1) Създаване на новости за науката и обогатяване на съществуващи знания, 

представени от изградената цялостна конструкция от знания, която може да бъде 

основа за обучението на слушатели, студенти, специалисти и докторанти в 

сферата на частните услуги за сигурност 

2) Приложение на научните постижения, представени от „Пътна карта за 

развитие на сектора на частните услуги за сигурност в Република България“. 

Предложеният за рецензиране дисертационен труд и постигнатите в него 

резултати са лично дело на дисертанта, като основната част от разглежданите 

идеи, подходи и решения представляват оригинални или са нова интерпретация 

на вече известни разработки с отчитане влиянието на динамично променящата се 

среда за сигурност и формиращите я фактори. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

По дисертационния труд са посочени 5 авторски публикации. Отпечатани 

са на български език и са публикувани в Научно приложна конференция „МВР 

2030: Предизвикателства пред политиките за сигурност “УНСС 08.11.2017 г.,  

Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018 "Шуменски 

университет "Епископ Константин Преславски", 25-27 октомври 2018 г., 

„Българска наука“ бр. 02 – 2019 г.  ISSN:1314-1031. 

Посочените пет самостоятелни публикации по темата на дисертационния 

труд са в направлението на научните изследвания на автора и не само 

верифицират резултатите от научното изследване, но и показват задълбоченост и 

широка обхватност при подготовката и извършването на 
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научноизследователския процес от докторанта, научния му ръководител и 

обучаващото го звено в един продължителен период от време.  

Не е посочено и не ми е известно постигнатите научни резултати в 

разработката да са цитирани от други автори. 

С докторанта нямам съвместни публикации. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Научнолитературната осведоменост и компетентност на автора не търпи 

възражения, а похвали за стремежа да бъдат компилирани досегашни научни 

мнения и изследвания в процеса на тяхното многообразие и доста противоречиво 

развитие. Задълбочените познания на докторанта по изследвания проблем и 

свободното боравене със специализирана литература на английски език ни 

показват способностите му творчески да оцени с неговите плюсове и минуси 

посочения литературен и справочен материал по темата. 

7. Оценка за автореферата 

Авторефератът, в размер от 41 стр., е разработен съгласно законовите 

изисквания и съдържа основните научни проблеми и пътищата за тяхното 

решаване, посочени в дисертационния труд. Той дава достатъчно пълна 

представа за научната стойност и практическата приложимост на постигнатите 

резултати от дисертанта в процеса на научното изследване. 

8. Критични бележки 

Наред с положителното, в дисертационния труд на Татяна Иванова са 

допуснати и известни слабости: 

• Считам, че мястото на анализът на Закона за частната охранителна дейност (в 

сила от 31.03.2018 г.), като основен нормативен документ, следва да бъде в 

основния текст на дисертационния труд, а не в отделно приложение; 
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• В оформянето на дисертационния труд и автореферата към него има неточности, 

повторения и редакционни грешки, които макар и незначителни, не намаляват 

научната му стойност, но влошават външния вид на труда.   

Направените забележки и препоръки не променят положителната оценка за 

съдържателния характер и наличието на съществени приноси на дисертационен 

труд. Те имат смисъл на предложение за подобряване на неговите качества. 

 

9. Заключение 

Дисертацията на Татяна Миланова Иванова на тема „Перспективи и 

възможности за усъвършенстване на частните услуги за сигурност в 

България“, авторефератът и представените по темата публикации отговарят на 

изискванията за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по 

научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство“ .  

10. Оценка на дисертационния труд  

В потвърждение на посоченото дотук, давам положителна оценка на 

дисертационния труд на Татяна Миланова Иванова. 

 

София, 25.04.2019 г.                        

  Рецензент: полковник доц. д-р…………………….Тотко Симеонов 

 


