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І. АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Представеният дисертационен труд е пръв опит в рамките на 

едно цялостно изследване да се анализира сигурността в 
административно-териториалните единици от организационна, 

правна и практическа гледни точки в настоящия етап на развитие. 
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Прави се преглед на сегашното състояние на сигурността, на 

дейността на специализираните органи и на участието на 

гражданите и техните формирования. Проблемът за сигурността е 

един от приоритетните въпроси с постоянно значение. Той би 

следвало да гарантира ефективна защита на правата и свободите 

на гражданите и нормалното функциониране на държавните и 

обществените институции в рамките една административно-

териториална единица (АТЕ) и оттам на сигурността на държавата и 

обществото като цяло. 

 

ІІ. КРАТКА АНАЛИТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

СЪДЪРЖАНИЕТО 

Сигурността се разглежда като понятие и се обосновават 
неговите съществени елементи. Основно значение се обръща на 

нормативната регламентация на сигурността на национално, 

регионално и общинско равнище, като се акцентира и на 

международноправната регламентация на този проблем. Посочени 

са основните механизми за управление на сектора за сигурност и 

обществен ред, спецификата и елементите на сигурността, тяхното 

състояние и перспективи. Посочен е пътят за повишаване на 

ефективността за гарантиране на сигурността в АТЕ и са 

определени насоките в това направление. Извършено е изследване 

на сигурността в АТЕ в югозападния регион в РБ и конкретно в 

общините Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански и 

Петрич. Изследвана е статистиката на състоянието на сигурността, 

националното законодателство и дейността на различните 

институции за периода 2000 – 2011 г. с актуални сравнения за 2012 

г. 
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ІІІ. ОСНОВНИ НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Като научни приноси могат да се посочат: 
- всестранното изследване на понятието сигурност от научна и 

практическа гледна точка, неговите елементи и действието като 

защитна и самозащитна система и механизъм. На базата на 

различни критерии са разгледани видовете сигурност и са посочени 

различни равнища на сигурност (индивидуална, семейна, групова, 

фирмена); 

- определена е нормативната рамка за организацията и 

дейността на сектора за сигурност и на цялата система за 

обществена сигурност. Тук е направено сполучливо разграничение 

между сектора (органите) и системата за сигурност; 
- получените резултати от изследването доказват 

необходимостта от промяна на организацията и управлението на 

сигурността в АТЕ в новите условия; 

- на базата на анализ е формирана нова концепция на 

системата за работа гарантираща повече ред и сигурност. 
Като научно-приложни приноси могат са посочат: 
- предлаганите стратегически мерки за управление на 

сигурността в АТЕ; 

- описанието на проведени експерименти за участие на 

гражданите в контрола и управлението на сигурността и 

предложенията за рационализиране на тези форми; 

- дадените насоки за взаимодействие между институциите за 

постигане на ефективност в гарантирането на сигурността в АТЕ; 
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- дадените насоки за оптимизирането на системата за 

сигурност в АТЕ; 

- рационализираната схема на местните органи и местната 

администрация във взаимодействие с другите институции и 

гражданите за гарантиране на по-добър ред и сигурност в АТЕ. 

 

ІV. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

Като имаме предвид, че разглежданата работа е един етап от 
продължаващото изследване на проблемите на сигурността в АТЕ 

можем да направим следните бележки и препоръки: 

- при разглеждането на държавните институции и 

гражданските формирования би следвало да се развие по-подробно 

и да се оцени за бъдеще дейността на Националния съвет по 

превенция на престъпността, създаден през 2012 г., който замени 

съществуващата до тогава Държавно-обществена консултативна 

комисия по превенция на престъпността и се изследват бъдещите 

резултати по изпълнение на Националната стратегия за превенция 

на престъпността (2012 - 2020 г.); 
- да се изследва новата организация на дейността на 

правителството и отражението на новите проектозакони в сектора 

„Сигурност” (за управление на системата за сигурност, за НСО, за 

Държавна агенция разузнаване и за служба „Военна информация”), 

чието приемане на второ четене предстои в Народното събрание; 

- следва да се прецизира разликата между нормативни актове 

и ръководни документи; 

- необходима е актуализация на данните и някои структури от 
сектора за сигурност при следващата преработка за отпечатване на 

резултатите от изследването; 
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- направени са много предложения, които са актуални и биха 

могли да бъдат конкретизирани в по-голяма степен; 

- в автореферата следва да се посочи, че дисертацията е етап 

от продължаващо за бъдеще по-широко изследване на системата за 

сигурност в АТЕ и тези проблеми ще продължават да бъдат 
изследвани; 

- следва по-подробно да се обосноват приносите и 

конкретните предложения, които са посочени в дисертацията, 

например идеята за създаването на бяла книга за гражданска 

сигурност, предложенията за реформи в МВР, другите служби за 

сигурност и съдебната система, предложенията за развитие на 

формите за граждански контрол върху сигурността в АТЕ, 

предложенията за реформи в гражданската и общинската 

администрация.  

 

Направените бележки и препоръки при катедреното 

обсъждане са взети предвид и отразени в дисертацията и 

автореферата. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представената за рецензиране разработка е на много добро 

ниво. Тя очевидно е собствено дело на дисертанта и го 

характеризира като добросъвестен и коректен изследовател. Може 

да се адмирира проявеното желание за по-тясно обвързване на 

теорията с практиката и за предложенията някои практически 

несъвършенства да бъдат отстранени.  

Дадените препоръки и бележки не намаляват стойността на 

разработката, а целят нейното прецизиране и усъвършенстване. 
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Като имам предвид постиженията в научния труд и значителните 

практически новости и приноси си позволявам да предложа на 

членовете на научното жури да одобрят представената дисертация 

на тема „Организационно правни аспекти на сигурността в 

административно-териториалните единици“ и да присъдят на 

дисертанта Тильо Борисов Буров образователно-научната степен 

„доктор“ по специалност „Организация и управление извън сферата 

на материалното производство“. 
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