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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
  

Представеното научно изследване „Модел за ефективно управление 

на частната охранителна дейност на територията на Република България“  е 

посветено на  научен проблем, станал твърде актуален с преминаването от 

командно-административна към пазарна форма на организация на 

стопанските отношения в страната. Прехода към новия тип отношения 

породи и изостри редица проблеми, свързани със сигурността на 

стопанските субекти, като постави пред сериозни изпитания националната  

системата за сигурност като цяло. В този план успешното функциониране и 

ефективното управление на частната охранителна дейност (ЧОД) в 

условията на пазарната икономика е твърде значим проблем, както за 

отделните стопански субекти, така и за системата за национална сигурност. 

Още повече, че проблемът за доброто (ефективно) управление 

присъства перманентно в дневния ред на всички управленски субекти. От 

неговата успешна реализация зависят постигането на качества и 

характеристики, способстващи доброто позициониране и удържане на ниши 

в остра конкурентна среда.  

Що се отнася до фирмите, имащи предмет на дейност  - частна охрана, 

ефективното управление е твърде важен фактор, определящ не само техните 

конкурентните възможности но и самото им оцеляване в условията на остра 

конкуренция между съществуващите около 3000 лицензирани фирми в 

бранша.  

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Още с избора си на темата „Модел за ефективно управление на 

частната охранителна дейност на територията на Република България“ Енчо 

Енчев очертава сферата на своите научни интереси и поставя акцент при 



изследователските си търсения върху формите, методите и средствата, 

необходими за добро и успешно управление на стопански субекти от 

сферата на ЧОД.  

С оглед на успешното решаване на научноизследователските задачи и 

постигане поставената цел на изследването се е наложило поставянето на 

известни ограничения, позволяващи задълбоченост при научните търсения 

на автора. 

Енчо Енчев е извършил задълбочен преглед на литературните 

източници и е формулирал рационална хипотеза, която успешно е доказал 

чрез провеждането на теоретични и експериментални изследвания. Авторът 

е изучил и анализирал историческия опит и литературата, свързана с 

частната охранителна дейност в Република България, както и съвременната 

организация и управление  на този специфичен, но твърде значим сектор от 

сферата на сигурността.  Изследван е също и задълбочено анализиран опита 

на водещите в страната компании, осъществяващи частна охранителна 

дейност, като са предложени модели за иновативни решения за 

оптимизиране на бизнес процесите. Енчо Енчев е провел научен 

експеримент и емпирично изследване на тема „Влиянието на нормативната 

база, регулираща частната охранителна дейност и ефективния мениджмънт 

върху мотивацията на персонала и върху качеството на предлаганите 

охранителни услуги“. На базата на тези изследвания са предложени 

иновативни управленски решения и модели на процесите в частния 

охранителен бизнес с което според мен, научния проблем е решен.  

На базата на тези изследвания са изведени по четири научни и 

научноприложни приноса.  

Считам че могат да се откроят следните по-важни научни приноси: 



1. В изследването са идентифицирани съществени нови страни на 

частната охранителната дейност. Дадено е комплексно, всеобхватно и 

теоретично обосновано авторово определение на понятието „частна 

охранителна дейност“, предложени са оригинални дефиниции на 

понятията „лице за контакт“ и „лице, отговорно за изпълнение на 

договора“.  

2. Аргументирано е защитена оригиналната теза, че частния 

охранителен сектор е елемент от националната система за сигурност. 

3. За първи път е систематизирано историческо развитие на 

частната охранителна дейност в  България през периода 1925г. - 2017г.  

От научноприложните приноси могат да се приемат 1 и 2 а именно:  

1. Предложена е ефективна система за мотивация и 

възнаграждение,  като са изведени мотивиращите фактори за 

персонала на търговското дружество, осъществяващо ЧОД. 

2. Изработен е модел на иновативни решения за оптимизация на 

бизнес процесите, приложим и използваем при практическо 

реализиране на бизнес-предприятия в сферата на ЧОД. 

В представените 3 и 4  приноси са посочени вероятните ползватели на 

постигнатите в изследването резултати. Приемам напълно, че постигнатите 

резултати имат научно-приложен характер, те са апробирани и могат да се 

използват както в практическата дейност на компаниите от сферата на ЧОС, 

така и при усъвършенстване на нормативната уредба в сектор „Сигурност“. 

Освен това, те могат да послужат при изготвяне на учебните програми и 

лекционния фонд на   различни университети, обучаващи студенти и 

докторанти по “Корпоративна сигурност“. 

3. Критични бележки 

Разбираемо е и е допустимо при изследване на обемна и динамично 
развиваща се тематика да се допускат и известни слабости. Поради това 



освен посочените достойнства на  дисертационния труд на Енчо Енчев  
могат да се отправят и някои препоръки:  

1. Изводите към главите са твърде пространствени. Би следвало да се 
представят по-синтезирано. 

2. Същата препоръка може да се направи и по отношение на общите 
изводи.  

3. На моменти са допуснати непрецизирани изрази 
Посочените критични бележки не намаляват достойнствата на 

дисертационния труд, в които според мен са изследвани и разработени 
значими и актуални проблеми от сферата на частната охранителна дейност. 

4. Заключение 

Представената докторска дисертация притежава редица достойнства, 
които говорят за качествата на  Енчо Енчев да работи сериозно и отговорно 
по актуален и значим научен проблем. Оставам с убеждението, че авторът е 
отлично запознат както с проблемите на частната охранителна дейност, така 
и със слабостите на регулиращата сектора към момента нормативна уредба. 

Представеният дисертационен труд и автореферата към него са лично 
дело на автора. По своето качество и съдържание те отговарят напълно на 
законовите изисквания, съдържащи се в ЗРАСРБ, Правилника за 
прилагането му и Вътрешните правила за развитие на академичния състав 
на Военна академия ” Г. С. Раковски“. 

Публикациите на докторанта напълно съответстват  на темата на 

дисертацията. 

5. Оценка на дисертационния труд  

Предвид изложените аргументи и достойнства давам  положителна 

оценка на дисертационния труд на тема: “Модел за ефективно управление 

на частната охранителна дейност на територията на Република България”, 

изказвам съгласието си на Енчо Лазаров Енчев да бъде присъдена научна и 

образователна степен „доктор“ по научна специалност „Военнополитически 



проблеми на сигурността” в професионално направление 9.1. Национална 

сигурност. 

12.06.2018 г.             Член на журито и научен ръководител:   

                        доц. д-р С. Смоленов 
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