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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Дисертационният труд, в своята целенасоченост, цялост и ограничения, 

разглежда актуални и недостатъчно изследвани проблеми на теорията и 

практическата реализация на проектирането, строителството, експлоатацията 

и поддръжката на сградите и съоръженията от инфраструктурата на отбраната 

в съвременните динамични условия на средата и множеството 

предизвикателства, възникнали при развитието на пазарната икономика в 

България и впоследствие членството на страната в НАТО и ЕС. Актуалността 

и необходимостта от разработване на научноизследователски трудове, 

свързани с управлението на инфраструктурата на отбраната са продиктувани 

от факта, че тя се явява един от императивите за изграждане и развитие на 

способностите на въоръжените сили, като едновременно с това представлява 

неотменна част от необходимата материална база за създаването на 

благоприятни условия при реализиране на мисия „Отбрана“ в условията на 

членството на България в системата за сигурност на НАТО и ЕС. 

Функционалната същност на управлението на инфраструктурата на 

отбраната се характеризира с формирането и реализирането на политиката по 

управление на военната инфраструктура на министерството на отбраната и на 

инвестициите в строителството, както и с дейността по разработване и 

съблюдаване на проектните и експлоатационни изисквания, отчетността и 

регистрацията на имотите – държавна собственост и за имотите – публична 

държавна собственост, свързани със сигурността и отбраната на страната. Тук 

се реализира и координира планирането на капиталовите инвестиции за 

инфраструктура на отбраната и правомощията на Министерството на 

отбраната (МО) по Закона за устройство на територията – одобряване на 

инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, откриване на 

строителния процес, приемане и въвеждане на строежите в експлоатация.   

В условията на съюзното членство на Република България при изпълнение 

на ангажиментите, свързани с приноса към колективната отбрана, в сферата на 
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мениджмънта на инфраструктурата на отбраната се реализират дейности по 

международни търгове за строителство и строителни услуги за възлагане и 

изпълнение на договори за строителство и строителни услуги, включително и 

по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP). 

Докторантурата „Мениджмънт на сгради и съоръжения от инфра-

структурата на отбраната на Република България по стандартите на НАТО и 

Еврокод“ допринася за конкретно научно доказване на необходимостта от 

усвояване и прилагане на съюзните и европейски стандарти за проектиране, 

изпълнение, приемане, отчет и развитие на военната инфраструктура и в 

частност – сградите и съоръженията с предназначение за отбраната. Тази 

докторантура по своята същност предлага възможности за обогатяване на 

опита в тази специфична област на мениджмънта на инфраструктурата на 

отбраната и притежава потенциал да способства за по-нататъшно усвояване на 

съвременния международен опит. 

Основен аргумент за предприемане на изследването, което напълно 

споделя и авторът на дисертацията, е схващането че в последните години, 

новите реалности в средата на сигурност  предполагат в частност и  създаване 

и усъвършенстване на нормите за проектиране на мерки за физическа и 

персонална сигурност. Актуалността на проблема за мениджмънта на 

сигурността на сградите и съоръженията произтича от  текущото  състояние  на  

съвременната среда за сигурност и степента на антитерористична осигуреност 

на военните и гражданските обекти от националната инфраструктура. Липсва 

единна система от критерии за защита на сградите и съоръженията срещу 

терористични атаки и инциденти от случаен характер. Опитът на Европейските 

страни и страните от НАТО е насочен в усилия за създаване сгради и 

съоръжения, изградени според най-съвременните технологии и стандарти за 

сигурност и защита. Вследствие на тази активност е необходим, но все още не 

е изготвен пълен документ за осъществяване на мерки за физическа сигурност 

срещу тероризъм за сгради и съоръжения. 



 4 

Авторът подхожда към разработването на темата на дисертационния 

труд с формулирането на хипотезата, че изграждането на мерки за сигурност 

за сгради и съоръжения е възможно да се постигне чрез използване на 

съвременни критерии на НАТО за сигурност и гражданските стандарти за 

строителство на Европейския съюз –Еврокод. Авторът дефинира мениджмънта  

на инвестиционното  проектиране  в  частта  за  физическа  и  персонална  

сигурност  за сгради и съоръжения от инфраструктурата на отбраната според 

критерии на НАТО и стандартът Еврокод като обект на изследване в 

дисертационния труд.  Предмет на изследване е прилагането на инженерни 

практики за подобряване на физическата  и  персоналната  сигурност  за  сгради  

и  съоръжения  от инфраструктурата  на  отбраната  на  Република  България  

чрез  адаптиране  на стандартите на НАТО и системата от строителни норми, 

разработвана от Европейския комитет по стандартизация (CEN) - Еврокод 

(Eurocode). Целта  на  дисертационния  труд  се  установи  методика  за  

изпълнение  на съвременни  мерки  за  физическата  и  персоналната  сигурност  

на  сгради  и съоръжения  съобразена  с  критериите  на  НАТО  и  Еврокод  

система  в  Република България като част от мениджмънта на 

инфраструктурата на отбраната.  За  постигането  на  тази  цел  в  

дисертационния  труд  се формулирани и успешно решени  съответните 

научноизследователски задачи.  

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

За доказване на научноизследователската си хипотеза и дефинираните 

проблеми в областта на мениджмънта  на инвестиционното  проектиране  в  

частта  за  физическа  и  персонална  сигурност  за сгради и съоръжения от 

инфраструктурата на отбраната дисертантът поставя своите изследвания в 

логическа и научнообоснована рамка от основна цел и амбициозен, но 

реалистичен и изпълним комплекс от научноизследователски задачи. В 

изпълнение на следваната цел на дисертацията и свързаните с нея изследвания 

по направленията на поставените задачи докторантът предоставя във всяка от 

главите на дисертацията конкретни изводи от проведените анализи и 



 5 

предложения за усъвършенстване на мениджмънта на сигурността на сгради и 

съоръжения от инфраструктурата на отбраната на Република България.   

Създадена е Методика за мениджмънт на сигурността на сгради и 

съоръжения и е предложен нов набор от мерки за физическа защита по 

ситуационни сценарии, насочени към предотвратяване на причините, 

ограничаване на щетите и справяне с последствията от терористични атаки 

срещу сгради и съоръжения. Тази резултати логично се вписват в комплекса от 

изследователски елементи на дисертационния труд. Подчертано изявен е 

изследователския характер на работата, насочена към проучване, оценка и 

избор на алтернативи за решаване на идентифицираните проблеми. 

Резултатите от разработването на темата за докторантурата могат да се 

очертаят в следното: 

– Представен е съвременния международен опит и степента на неговото 

усвояване у нас чрез анализ на актуалното състояние на 

инфраструктурата на отбраната; 

– Идентифицирани са заплахи, разработени са сценарии и се предлагат на 

концепции за защита на сгради и съоръжения от инфраструктурата на 

отбраната от несиметрични заплахи;  

– Формулирани са правила, които досега не са намерили място (или са 

формулирани неадекватно) в съществуващите документи, норми, 

стандарти и практика на мениджмънт на инфраструктурата на отбраната; 

– Представяни са концептуални препоръки за обучение по мениджмънт на 

сигурността за военния инженерен персонал (в т.ч. и от Главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната“ на МО). 

Авторът Зорница Батева основателно и убедено претендира, че 

резултатите от извършеното изследване и направените препоръки в 

дисертационния труд могат да бъдат от практическа полза за развитие на 

отбранителната аквизиция в частта й „инфраструктура на отбраната“ и на 

нормативната база за проектиране, както и за подобряване на организацията и 

управлението в системата на инфраструктурата на отбраната. Приемам като 

цяло и подкрепям изтъкнатите от автора приноси с научен и научно-приложен 
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характер. Тези приноси отразяват реални постижения на предложения научен 

труд, посветен на постигането на образователната и научна степен „доктор“. 

Авторефератът към дисертацията отразява адекватно и доста конкретно 

резултатите на изследването. Като цяло той отговаря на изискванията и 

представлява неотделима част от разработката и защитата на докторантурата. 

Към дисертационния труд са посочени 3 публикации по разработваната 

тема, две от които – авторски и една в съавторство. Те отразяват съществени 

части от развитието на научите търсения на докторанта в проблематиката по 

темата и при самото разработване на представения научен труд, като включват 

в т.ч. заглавията „Мерки за защита на сгради от терористични атаки“ и 

„Мениджмънт на сигурността на сгради от военната инфраструктура по 

правилата на Европейския съюз и политиките на НАТО за сигурност“.  

Посочените приноси в дисертационния труд, автореферата и на 

публикациите по разработваната тема принадлежат на автора. Научните 

постижения и резултати от разработките намират приложение в 

съществуващата практика на организацията и управлението на сигурността на 

сгради и съоръжения от инфраструктурата на отбраната на Република 

България за подобряване на нейното функциониране и устойчиво развитие, 

адекватно на динамиката на средата, като доказано реализират многостранен 

положителен ефект. 

3. Критични бележки 

 Предвид ритмичната работа на докторанта в етапа на разработване на 

дисертацията и непрекъснатото взаимодействие с научния ръководител, като 

такъв аз нямам съществени критични бележки.  

Все пак бих искал да отбележа, че обемът на дисертационния труд, по-

конкретно - на приложенията, би могъл още да се намали. В автореферата би 

могло да се посочат справките са приносите в дисертационния труд. Като 

препоръка за по-нататъшни изследвания мога да посоча разработване на 

концепция за верификация на предложената Методика с присъщите ѝ начини 

на събиране и анализ на информация, експертни мнения и оценки. 
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Посочените бележки и препоръки не намаляват значението на научните 

и научно-приложни приноси в дисертационния труд на Зорница Батева. 

4. Заключение 

Дисертацията на Зорница Миткова Батева на тема „Мениджмънт на 

сгради и съоръжения от инфраструктурата на отбраната на Република 

България по стандартите на НАТО и Еврокод“, авторефератът и 

представените по темата публикации отговарят на изискванията за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област от висше 

образование 9 „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1 

„Национална сигурност“ по докторска програма „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство“ (Управление на сигурността и 

отбраната) от автора на дисертационния труд. 

5. Оценка на дисертационния труд 

В потвърждение на посоченото дотук давам ПОЛОЖИТЕЛНА оценка 

на дисертационния труд на Зорница Миткова Батева.  

 

 

Член на научното жури:  

полк. доц. д-р инж.     Иван Вълков 
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