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Разработената от Тильо Борисов Буров дисертация на тема: 

“Организационно правни аспекти на сигурността в административно – 

териториалните единици ” е в обем 321 страници, в т.ч.: основен текст - 303 

страници и научен апарат – 18 страници. Списъкът на използваната литература 

съдържа 208 заглавия: нормативни актове 55; литературни източници на 

български език 140; други 13. Изложението е систематизирано в увод, три глави, 

заключение, използвана литература и графики. 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Темата на дисертационния труд е изключително актуална. Днес в 

публичното пространство недостатъчно теоретично и конкретно са обобщени и 

синтезирани предизвикателствата, рисковете и заплахите за сигурността в 

административно – териториалните единици. Няма адекватна методология и 

подходящо правното регулиране на дейността на местните органи и местната 

администрация в единодействие с органите на реда и другите обществени 

институции за усъвършенстване  на управлението водещо до положителни 

промени в сферата на сигурността.  Предизвикателствата на реалния живот, 
предопределят изключителната актуалност на проблемите и въпросите, 

представени за разработване в основите на дисертационната разработка. 

Съществуващата правна рамка и нормативна база, действащите системи за 

сигурност, организацията на дейността за повишаване на нивото за сигурност 
са недостатъчни.  

Актуалността на изследването се определя от нарастващата потребност 
от нови знания за нуждите на изграждането на нови, модерни и ефективни 

регионални административни структури, които да са в състояние да посрещнат 
посочените предизвикателства. Разкриването на предпоставките за изработка и 

прилагането на нов концептуален модел на рисковете и заплахите за 

сигурността в административно – териториалните единици е изключително 
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актуална научна задача, чието решаване удовлетворява една нарастваща 

социална потребност. 
Значимостта на изследването се определя от ролята и мястото на 

организационно правни аспекти на сигурността в административно – 

териториалните единици, а посредством тях и на процеса за вземане на 

решения съответстващи на средата за сигурност. Намирането на нови 

архитектурни решения в условията на регионалната среда за сигурност, нови 

възможности за повишаване на ефективността на процеса на вземане на 

управленски решения въобще, и в частност – в условията на сложните 

трансформационни процеси. 

Докторантът познава в детайли състоянието на проблема. Доброто 

образование и изявената склонност към научни изследвания му позволяват да 

се заеме с така актуалната тема. Отнася се творчески, бих казал прекалено 

критично към съществуващият литературен материал. 

Оценката на състоянието на проблема към момента на публикуване на 

дисертационния труд е вярна. 

Методологията на дисертационното изследване е подбрана правилно и 

коректно. Насочена е както към постигане на целите и задачите на 

изследователското търсене, така и към доказването на работната хипотеза. На 

базата на специално проведената експертната оценка са разкрити 

съвместимостта и интеграцията на всички елементи на съвременната среда за 

сигурност и се доказва необходимостта от тяхното обновяване през жизнения 

цикъл на регионалните и местните предизвикателства. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Аналитичната характеристика на дисертационния труд дава 

положителна оценка както на достоверността му така и актуалността на 

приносите му. 
Изследването обогатява съществуващите знания за понятието 

„териториална сигурност“ , оформя ново виждане за повишаване и гарантиране 
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на сигурността в административно териториалните единици. 

В дисертационния труд са постигнати основно научно-приложни 

приноси. Те могат да се отнесат към натрупване на нови факти свързани с 
изграждането и развитието на системата за ред и сигурност в административно 

– териториалните единици и нейното добро управление. Приносите обогатяват 
съществуващите знания, доказват и развиват съществени страни в 

съществуващите научни проблеми. Тези приноси се заключават в:  

− Допълване и доразвиване на съществуващите знания за 

организационно правни аспекти на сигурността в административно – 

териториалните единици. 

− Доказана е необходимостта от промяна на организацията и 

управлението на сектора за сигурност в административно - териториалните 

единици в съвременните условия. 

− Формулирана е нова концепция за изграждане на съвременна 

система за сигурност в местното самоуправление, гарантираща обществен ред, 

права и свободи на гражданите. 

− Дефиниран е нов подход за ефективно управление на сектора за 

сигурност в административно териториалните единици. 

− Предложена е нова система за координация и взаимодействие на 

областната и общинска администрация, органите на реда, съдебната власт, 
представителите на гражданското общество и гражданите осигуряваща високо 

ниво на сигурност. 
  Дисертацията и автореферата са самостоятелно дело на докторанта и 

успешно защитават изявените от него претенции в автореферата за научни и 

научно приложни приноси. 

Дисертацията може да се използва от: 
− Експертите на оперативно ниво при осъществяване на необходимите 

задължителни промени в областта на планиране и осъществяване на 

сигурността в административно – териториалните единици; 

− Висшите училища с учебни програми в сферата на общинската 

сигурността и местното самоуправление; 
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− Научно изследователски институти в областта на сигурността и местното 

самоуправление. 

Представеният автореферат съответства на изискванията и коректно 

отразява основните положения и научните приноси на дисертацията. Няма 

списък със задължителните публикации на автора по темата на дисертацията.  

 

3. Критични бележки 

− В увод не са посочени ограниченията на изследването; 

− Фигурите в дисертационния труд не са номерирани. Не е посочена 

връзката на текста с фигурите; 

− Липсва списък с публикациите на автора по темата на дисертацията.  

− Изводите към отделните глави са интегрирани в текста. По-добре би 

било  да се оформят отделно в края на всяка глава. 

Посочените бележки и препоръки имат дискусионен характер и не 

намаляват стойността на получените резултати.  

 

4. Заключение 

Разработеният дисертационен труд от Тильо Борисов Буров по 

съдържание, обем и структура отговаря на изискванията за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор”, регламентирани в Закона за 

развитието на академичния състав в Република България и Правилника за 

неговото прилагане. 

 

5. Оценка на дисертационния труд 

Оценката ми за дисертационния труд на тема „Организационно правни 

аспекти на сигурността в административно – териториалните единици” 

разработена от Тильо Борисов Буров е „положителна”. 

Предлагам на автора на дисертационния труд да се даде 

образователната и научна степен „доктор”.  

 

Член на журито: .......................... 

Дата 17.10.2013 


