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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Възникването, развитието, предоставянето и усъвършенстването на 

частните услуги за сигурност е сложен, динамичен и комплексен въпрос. 

Сложността на проблема се състои в това, че частните услуги за сигурност 

обхващат широко поле на приложение, започвайки от осигуряване на 

охранителна дейност; продължавайки с осъществяване на информационна 

сигурност и достигайки гарантиране на кибер защита и други форми на 

сигурността. Поставеният за разглеждане проблем е динамичен поради това, че 

времето, в което съществува и се развива съвременното общество е времето на 

изключително бързото развитие на информационните и комуникационните 

технологии и тяхното внедряване във всички сфери на обществения живот – 

икономически, политически, културен, социален и в частност в сферата на 

сигурността. Комплексността на проблема се състои в това, че голям кръг от 

министерства, ведомства, органи и организации имат задължения и 

правомощия по неговото практическо реализиране. Така например определени 

отговорности имат Министерство на вътрешните работи (МВР), Министерство 

на отбраната (МО), Министерство на транспорта информационните технологии 

и съобщенията (МТИТС), Министерство на външните работи (МВнР), 

Държавна агенция по национална сигурност (ДАНС); Президента на Република 

България, Министър-председателя на Република България, Заместник 

министър-председателя по обществения ред и сигурността на Република 

България, Министъра на външните работи, Главния прокурор на Република 

България и много други институции и представители на изпълнителната и 

законодателната власт.   

Проблемът с предоставянето на частни услуги за сигурност в нашата 

страна е сравнително нов и получи определена значимост в края на 80-те и 

началото на 90-те години на миналия век. 

Посочените по-горе причини показват, че темата на дисертационния труд 

е изключително актуална, нейното анализиране и дискутиране е навременно, а 
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направените предложения могат да допринесат за намиране на практически 

решения в реалния обществен живот.  

Съществуват определени научни разработки, които разглеждат отделни 

аспекти на частната охранителна дейност, като осигуряване на физическа 

охрана на физически лица и/или юридически лица; осъществяване на видео 

наблюдение на обекти на физически лица и/или фирми; осъществяване на 

охрана на спортни състезания, културни мероприятия и др. Има научни 

публикации относно същността, съдържанието, реда, възможностите и 

способите за информационна сигурност на обекти на физически и/или 

юридически лица. Посочените разработки разглеждат отделно взети страни от 

въпросите за сигурността на определени обекти или лица. Но като цял, 

завършен труд по въпросите на частните услуги за сигурност, който изследва 

въпроса в неговата широчина и дълбочина към момента на мен не ми е 

известен.  

2. Съответствие на темата на дисертационен труд с основното 

съдържание на разработката. 

Темата на дисертационния труд напълно съответства с основното 

съдържание на разработката. Положително е това, че са посочени факти, които 

до голяма степен дават възможност за извършването на обективен анализ на 

съществуващата среда за сигурност, а направените изводи и препоръки имат 

теоретико-приложен характер. 

Независимо, че фактите в по-голямата си част са известни, то в 

дисертационния труд същите са така структурирани, че изискват нов прочит на 

елементите на средата за сигурност, на съществуващите законодателни рамки в 

страните от Европейския съюз  (ЕС); на приетите регламенти, касаещи сектора 

на частните услуги за сигурност (СЧУС) в тяхното разнообразие и пълнота; в 

добрите практики на някои европейски страни при прилагането на 

националното законодателство и  формулирането на предложения за решаване 

на разглеждания проблем.   

3. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 
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Дисертационния труд се състои от увод, три глави, заключение и 

приложения. Общият обем на труда е 252 страници, като основния текст е в обем 

на 177 страници, 2 страници използвани съкращения и 5 приложения. Докторантът 

е използвал 63 литературни източника, от които  17 закона и правилници за 

тяхното прилагане, 9 наредби, 1 постановление на МС и др. регламентиращи 

документи. Наименованието и номерацията на главите и параграфите съответстват 

на тези от съдържанието на дисертацията. 

В увода е направен общ преглед на частните услуги за сигурност и е 

обоснована актуалността и значимостта на проблема. Формулирани са целта и 

научно-изследователските задачи, обекта и предмета на изследването. Изброени са 

основните подходи и методи, които са използвани при осъществяване на 

изследването. 

В глава първа „Изследване и анализ на сектора за частни услуги за сигурност 

в рамките на Европейския съюз“ са изследвани законодателните рамки, отнасящи 

се за СЧУС  на част от европейските страни като са посочени основните различия. 

Разкрити са факторите, определящи ролята на СЧУС и тяхното по-широко 

използване от частните охранителни фирми (ЧОФ) при контрамерки за промишлен 

шпионаж, защита на свидетели, специфични разследвания, пренос на парични 

средства, транспорт на затворници и др. Анализирани са политиките на ЕС към 

ЧУС на базата на съществуващите различия в отделните страни като са посочени 

за основен фундамент, съществуващите национални схеми за лицензиране на ЧОФ 

и липсата на квалификационна рамка и Европейски стандарт, който да даде 

възможност за пълноценно използване на интеграцията на европейските страни. На 

базата на данни от Евростат за заетостта на работещите в този бранш и получените 

финансови резултати е направен извод, че 1,7 % от фирмите, упражняващи тази 

дейност имат в своя личен състав 250 и повече служители, което е повече от 60 % 

от всички ангажирани служители в този бизнес. Посочени са конкретни 

регулаторни рамки и изисквания към служителите на сигурността в различни 

страни от Европа, относно тяхната квалификация, правила на професионална 

етика, процедурите по издаването на лицензии за осъществяване на дейността в 

сферата на сигурността и др. В резултат на извършения анализ са формулирани 

изводи за сложността при дефинирането на проблема за СЧУС, съществени 

различия в законодателствата на отделните държави, необходимостта от 
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преодоляване на различията в регулаторните рамки и системите за контрол, 

изискванията към служителите в сектора за сигурност за осъществяване на 

основните права на европейските граждани за свободно движение на хора, стоки, 

услуги и капитали.  

В глава втора „Изследване и анализ на сектора на частни услуги за сигурност 

в Република България“ е извършен анализ на дефинирането на СЧУС, 

икономическите показатели на заетите в сектора и са прогнозирани направленията 

и тенденциите за развитие. Изследвани са нормативната уредба, възможностите за 

партньорство на фирми, които предлагат ЧУС и МВР, възможностите за 

сътрудничество; опасности от нелоялна конкуренция и форми на взаимодействие 

по основните дейности от сектора, като охранителна дейност, пожарна и аварийна 

безопасност, консултантска и детективска дейност. В резултат на обективния 

анализ са формулирани изводи за необходимостта от съществени промени в 

структурата на СЧУС и по-конкретно в сектора за частни охранителни услуги, 

породени от увеличаващата се престъпност, намаляване на доверието на 

обществеността в МВР като система, наличието на корупционни практики по 

всички етажи на властта и др. Разкрити са причините за разработване и приемане 

на стратегия в СЧУС, която да осигури от една страна по-високо ниво на 

националната сигурност на нашата страна и от друга по-високо качество на бизнес 

услугите в сферата на сигурността. Хармонизиране на националното 

законодателство със съществуващите регламенти в ЕС с отчитане на очертаните 

тенденции в СЧУС и намаляване влиянието на „сивия сектор“ в икономиката на 

страната.     

В глава трета „Пътна карта за развитие на сектора за частните услуги за 

сигурност в Република България“ са изследвани основните предизвикателства и 

проблеми пред СЧУС в нашата страна. Предложен е документ, наречен Пътна 

карта, който съдържа въпросите за утвърждаване и развитие на сектора; мерките и 

дейностите за извършване на реформа в СЧУС. Извършен е преглед на съществени 

ключови дейности в нормативната уредба, стратегическата рамка, текущото 

състояние, настоящите и бъдещите проекти за реализиране. Разкрити са визията, 

принципите и ценностите, критичните цели, стратегиите и тактиката, 

потенциалните заплахи и края на отделните етапи при изпълнението на пътната 

карта. Чрез SWOT анализ са посочени силните и слаби страни, заплахите, 
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предизвикателствата и възможностите на сектора ЧУС на Европейско ниво. В края 

на главата са систематизирани основните проблеми според авторът и са направени 

предложения за тяхното практическо решаване. Според направените изводи 

пътната карта ще подпомогне усъвършенстването на нормативните документи и е 

добра основа за синхронизиране дейността на държавните институции и частните 

фирми, предлагащи услуги в сферата на сигурността и дефиниране на техните 

отговорности. Липсата на утвърден класификатор на длъжностите в сектора за 

сигурност е предпоставка за девалвация на авторитета на служителите от право-

охранителните структури. Постигането на адекватно ниво на сигурността в 

обществения живот може да допринесе за развитие на икономическия живот в 

страната, постигане на траен икономически растеж и повишаване на жизнения 

стандарт на населението. 

Поставената цел в началото на дисертацията е постигната чрез решаване на 

научно-изследователските задачи. Направените предложения за промяна в 

регламентиращите документи и в структурите на СЧУС в Република България са 

напълно приложими и тяхното осъществяване ще позволи определяне на 

задълженията и отговорностите на държавните институции и частните фирми, 

работещи в този сектор, а така също и възможностите за взаимодействие.  

4. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. 

В резултат на проведеното научно изследване Татяна Иванова е 

постигнала определен научен принос в разкриването на нови страни от 

регламентацията на СЧУС в Европейския съюз, което дава възможност за 

разкриване на същността, съдържанието и методологията в отделните държави-

членки и би спомогнало за изграждането на „Единен“ документ, определящ 

понятийния апарат и същността на явленията и процесите в СЧУС. 

Научен принос е разкриването на ЧУС като важен елемент на системата 

за защита на националната сигурност. В зависимост от неговото развитие в 

посока на хармонизиране на националното и европейско законодателство в 

сектора и тяхното практическо реализиране ще повиши наличните способности 

за гарантиране на националната сигурност. 
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Научно-приложен принос може да се приеме изграждането на модел за 

СЧУС в Република България, включващ промени в националното 

законодателство; създаване на стратегическа рамка на сектора; непрекъснат 

мониторинг на реалното състояние в сектора и извършване на адекватни 

промени в структурите на МВР и други държавни институции, работещи в 

интерес на националната сигурност. Но предложената пътна карта в този й вид 

е не приложима и не може да бъде практико-приложен модел. 

5. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Постигнатите научни резултати и приноси на дисертационния труд по 

своята същност обогатяват съществуващите знания относно ролята и 

значението на сектора за частни услуги на сигурността в Европейския съюз и 

Република България. Считам, че те са лично дело на автора. 

6. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. Брой, 

характер на публикациите. 

Татяна Миланова Иванова има направени пет публикации по 

дисертацията. В четири от тях 1.1; 1.2; 1.4 и 1.5 темата на дисертационния труд 

напълно се покрива от темата на изнесените публикации: „Перспективи и 

възможности за усъвършенстване на частните услуги за сигурност в Република 

България“. Публикация 1.1 е изнесена на национална Научно-приложна 

конференция в УНСС на тема: „МВР 2030: предизвикателства пред политиките 

за сигурност“. Публикация 1.2 е изнесена на Научна конференция с 

международно участие „МАТТЕХ 2018“ в Шуменски университет „Еп. К. 

Преславски“. Публикация 1.4 е изнесена на ведомствена Среща семинар на 

представители на сектора – гр. София, ЦПО „Селена“ 52. Публикация 1.5 е 

издадена в сп. „Българска наука“, бр. 2, С., 2019  с ISSN 1314-1031. Публикация 

1.3 – „Новият закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД) и Наредбите към 

него – подпомагат или препятстват охранителния бизнес?“ е изнесена на 

Семинар с фирмите от сектор частна услуга за сигурност по новия ЗЧОД в гр. 

София, ЦПО „Селена“ 52. 
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Прави впечатление, че авторът поставя открито въпросите, касаещи 

частните услуги за сигурност в Република България пред експерти и 

специалисти в бранша, което показва нейната увереност при воденето на 

дискусии по разглежданата проблематика. Публикациите са изнесени на научни 

форуми с различен характер - ведомствени, национални и с международно 

участие. Всички посочени публикации по темата на дисертацията са направени 

лично от автора. 

7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта.  

Докторантът Татяна Иванова е използвала 63 литературни източника, 

като голяма част от тях (39 %) са регламентиращи документи – закони, 

правилници за тяхното приложение, постановление на Министерски съвет 

(МС), наредби и др.  Част от литературните източници са на английски език, 

което показва, че авторът умее да използва свободно чуждестранни автори, да 

ги анализира и творчески да оценява литературния материал. Изложените 

факти и постановки са достоверни, а направените изводи са логични и 

последователни.  

8. Оценка за автореферата. Съответствие на автореферата на 

изискванията. Правилно ли са отразени основните положения и научните 

приноси на дисертационния труд. 

Разработеният автореферат като структура и съдържание напълно 

съответства на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 

Правилника за развитие на академичния състав във ВА „Г. С. Раковски“. 

Правилно са отразени целта, научно-изследователските задачи, предмета и 

обекта на изследването. Разкрити са най-важните моменти от съдържанието на 

дисертационния труд, изводите към всяка глава и общите изводи. Правилно са 

посочени постигнатите научните приноси, но не приемам посочения научно-

приложен принос в този му вид. Необходимо е неговата преработка в модел, 

позволяващ практическото му реализиране. 

9. Критични бележки. Критични оценки, бележки и препоръки. 
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Бих отправил следните критични бележки, оценки и препоръки към 

докторанта: 

- в увода и глава първа на дисертацията са посочени понятия и 

категории, които не са общоизвестни понятия в разглежданата проблематика и 

тяхната същност не е разкрита, като „традиционна сигурност“, „нова 

сигурност“, „катострофични събития“, „компетентностен подход“ и др. Това 

създава условия за тълкуване на определени текстове в направление различно 

от това на автора, което може да доведе до промяна на основното съдържание и 

замисъла на автора; 

- в поставените ограничения се посочва, че в дисертационния труд се 

анализират нормативни документи до 2017 г., което създава впечатление, че 

посочените факти не са осъвременени и част от тях могат да се окажат 

остарели, и.к. достоверността на посочените факти е под въпрос, а направените 

предложения - закъснели; 

- структурата на дисертацията се различава чувствително от общо 

приетите норми, а именно при три глави основен акцент да бъде изложението 

на глава втора. Тук глава първа е развита в 74 страници (42%) от текстовия 

материал; глава втора в 69 страници (39%) и глава трета – 14 страници (8%); 

- съществува определено несъответствие между наименованието на 

глава трета и нейното съдържание. При наименование на главата: „Пътна карта 

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

т.3.2. се появява „ SWOT анализ на сектора на Европейско ниво“. Защо след 

като има глава първа: „Анализ и характеристика на сектора на частните услуги 

за сигурност в рамките на Европейския съюз“ точка 3.2. не е позиционирана 

там? 

- направените изводи са дълги сложни изречения, състоящи се от 

няколко подчинени изречения, при което се губи конкретността и яснотата на 

извода. Целесъобразно е изводите да са кратки и ясни за да създават 

възможност за категоричност на аргументите; 
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- общите изводи до голяма степен повтарят направените изводи в края на 

всяка глава, което прави безсмислено тяхното формулиране и нарушава 

изискванията за разработване на дисертационни трудове; 

- броят на изводите (4-6) и общите изводи (8) е голям. Нормално е броят 

на изводите да не е по-голям от 3-4. 

Посочените критични бележки, оценки и препоръки не намаляват 

качеството на разработеният дисертационен труд. 

10. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, 

че следва да вземе отношение. 

Не познавам лично докторанта. Натрупаните ми лични впечатления са на 

базата на предоставените материали за рецензия, като дисертационен труд, 

автореферат към него, публикации по темата и изготвената служебна справка 

от научния ръководител на докторанта за изпълнението на индивидуалния 

учебен план през време на обучението. Считам, че докторантът е изграден 

научен работник, който може да прави задълбочен и обективен анализ на 

представени събития и факти или да предложи обосновани изводи в резултат на 

проведено научно изследване по зададена тема.  

11. Заключение. 

Разработеният дисертационен труд представлява един цялостен и 

завършен научен труд. Авторът напълно съответства на изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 

развитие на академичния състав на ВА „Г. С. Раковски“ за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“.  

12. Оценка на дисертационния труд. 

Давам положителна оценка на дисертационния труд, представен за 

рецензия и препоръчвам на Уважаемите членове на научното жури да присъдят 

на докторанта Татяна Миланова Иванова образователна и научна степен 

„доктор“. 
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Дата: 30.04.2019 г.   Рецензент: 

полк. проф. д-р  Сашо Евлогиев 


