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1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-
приложната дейност на кандидата 

Електронният мониторинг е новост в световната правораздавателна 

практика. Научните изследвания в тази област са малко. Необходими са 

научни изследвания за оценка ефективността на контрола по изпълняване 

на наказанията от правонарушителите. Това ще доведе до спестяване на 

средства за издръжка на лишените от свобода и ще способства за 

психичното корективно въздействие върху поведението на осъдените лица 

и намаляване на риска от рецидив в поведението на осъдените. 

Внедряването на тази система в България ще повиши доверието на 

обществото в съдебната и наказателната система. Това прави темата на 

дисертацията актуална и навременна. 

Дисертантът работи в системата на сигурността на банковата система 

и е участвал в реализация на Проекта на Министерството на правосъдието 

(МП) „Предоставяне на услуга за електронен мониторинг (ЕМ) на 

осъдени лица и обучение на лица за обслужване на системата“, 2015 г. за 

въвеждането на електронния мониторинг и притежава практически опит в 

регистрирането, изследването и класифицирането на поведението на 

правонарушителите по време на наблюдението, както по оценката на 

влиянието на този вид контрол, на нарушенията на ограничителните 

режими при прилагането на международния опит и ноу-хау на 

международната компания Г4С. 

 

2. Основни научни резултати и приноси 

Извършен е преглед на теоретичните аспекти по прилагане на 

електронния мониторинг в исторически и международен контекст. 

Разкрита е същността на съдържанието на пробационните мерки и 

случаите на тяхното съгласно международното и националното 

законодателство. Представени са видовете пробационни мерки и тяхната 
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полза за обществената сигурност и чрез намаляване на броя на 

изтърпяващи наказания в специализираните заведения за изтърпяване на 

наказания. 

Проведен е преглед на прилаганите на видовете практики за 

електронен мониторинг от страни от Европейския съюз и в България, 

съгласно европейските регламенти и българското законодателство. 

Дефинирани са проблемите от опита при прилагането на средствата за 

електронен мониторинг и в системата за управление при реализиране на 

Проекта на МП от 2015 г. 

Изследвани са възможностите за оценка ефективността на 

пробационните мерки, като са използвани резултатите от Проекта 

приложени на 183 правонарушители. Проведено е емпирично 

социологическо проучване, обобщени са престъпленията по видове и е 

анализиран ефекта от електронното наблюдение и съпротивата на 

осъдените лица. Посочени са основните характеристики на изследването. В 

пет таблици и двадесет и три диаграми са онагледени резултатите от 

изследването и техния анализ. Предложена е шест степенна класификация 

на лицата поставени под електронно наблюдение.  

Чрез емпиричен анализ са формулирани четири фактора за оценка 

ефективността на системата за електронно наблюдение, от които подробно 

са анализирани три, които имат пряка връзка с ефективността. Изведени са 

две формули за оценка на коефициента за ефективност и тристепенна 

бална скала за оценка на ефективността на електронния мониторинг. 

В приложение 3.1 са представени резултатите от оценката на 

ефективността на 183 изследвани лица, на които са приложени средства за 

електронно наблюдение. 

Приемам, че проведеното изследване е лично дело на докторанта. 

В резултат от направеното изследване са постигнати научни и 

научно-приложни приноси, които могат да се формулират по следния 
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начин: 

 

Научните приноси: 

1. На базата на анализ на специализирани литературни източници 

и европейски практики е обогатена теорията за същността на прилагането 

на електронния мониторинг за контрол на поведението на осъдени лица в 

Република България. 

2. Доказана е потребността от изграждане на специализирана 

система от показатели и методика за анализ и оценка на ефективността на 

системата за изтъпяване на наказанията при прилагане на електронно 

наблюдение на поведението на осъдени лица. 

3. Разработена и обоснована е класификация на поведението на 

осъдените лица по време на прилагането на ограничителната мярка от 

Системата за изтърпяване на наказания чрез електронно наблюдение. 

Научно-приложни приноси: 

1. На базата на резултатите от проведено емпирично изследване 

са предложени показатели, специализирани формули и методика за оценка 

ефективността на електронното наблюдение за поведението на осъдени 

лица в Република България. 

2. Изведени са насоки за усъвършенстване методиката на 

бъдещите изследвания на механизма за прилагане на електронното 

наблюдение в страната и предложения за усъвършенстване на 

националната нормативна уредба, практиките на съдебната система и 

системата за изтърпяване на наказанията при прилагане на електронен 

мониторинг за контрол поведението на осъдени лица и обучение на кадри. 

 

3. Критични бележки за дисертационния труд 

Наред с положителните страни в дисертацията са допуснати някои 

слабости: 



5 
 

1. Допусната е разлика в шрифта на дисертацията е 14, а на 

приложение 1 е 12 и номерацията на фигурите започва от 5. 

2. Изводите след главите и тези на дисертацията са обширни и 

имат вид на пространни обобщения. 

3. Допуснато е неточно използване на термините: фактор, 

периметър, критерий и индикатор. Не са предложени конкретни 

показатели и критерии за оценка на елементите на функционалите за 

оценка коефициента на ефективност. 

4. Не е обосновано приемането на приемането на стойността на 

степента на контрол за 100% (с. 112) и 90 % (с. 114 и 125 и с. 127 на 

приложение 3.1) при проблеми с комуникацията между елементите на 

системата за електронен мониторинг. 

5. В изследването е прието ефективността да се определя с 

коефициент за ефективност (Кеф ем), а в във формулите и табл. 5 на с. 124 и 

в приложение 3.1 е записана ЕФем . 

6. На с. 127 се посочват приложения 3.2 и 3.3, а към дисертацията 

са приложени 1, 2, 3 и 3.1. 

 

4. Заключение 

Разработената дисертация е задълбочен и завършен научен труд по 

проведено изследване на значим проблем. Постигнати са научни и научно-

приложни приноси в областта на сигурността и отбраната. 

Докторантът умее самостоятелно и в екип да изследва въпроси от 

теорията и практиката свързани със сигурността и отбраната. 

 

5. Оценка на кандидатa 

Дисертационният труд притежава научни и научно-приложни 

приноси и отговаря на Закона за развитие на академичния състав в Р. 

България и на Правилника за неговото прилагане. Предлагам на научното 
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жури да присъди на Николета Атанасова Атанасова образователна и научна 

степен „доктор” в област на висшето образование 9. „Сигурност и 

отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, 

научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (национална сигурност)”, за разработения труд 

на тема: „Повишаване ефективността на пробационните мерки в 

България чрез прилагане на електронен мониторинг”. 

 

 

Член на журито: проф. д.н.........(П).........../Манол Млеченков/ 
 
 Дата 20.02.2018 г. 
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