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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Съвременници и участници сме в изключително динамичен 

живот на местно, регионално, национално и световно равнище. 
Макар и в условията на продължаваща няколко години световна 
криза, на стагнация и рецесия, но и на ожесточена конкуренция, 
една е жизнената цел на всички за по-нататъчно устойчиво развитие 
и растеж, което прави сигурността много важен и решаващ фактор. 
Светът живее с проблемите за сигурност и неслучайно се определят 
като едни от водещите, приоритетните и с постоянно значение 
проблеми, за които се отделят много сили, средства и време. 

Изследване, анализ, оценка и конкретни препоръки за 
подобряване на този процес и дейност са безспорно необходими и 

правилно докторантът Буров е избрал за разработка този проблем. 

Основното съдържание на неговия дисертационен труд напълно 
съответства на формулираната тема. 

2. Оценка на научните резултати и приноси на 
дисертационния труд 

Представеният за защита дисертационен труд е удачно 
структуриран с много добър език, стил и логика на изложението. 
В него с логическа последователност се изследват същностни, 

методически, управленски, икономически и административно-
организационни аспекти на разглежданата тематика. 

Най-напред и преди конкретната оценка е необходимо и 

полезно да се изтъкнат няколко общи характеристики на 
дисертационния труд: 
♦ първо – той е посветен на една много актуална и особено 
полезна за наукознанието и практиката тема, това 
подчертано я определя като съвременна и много полезна за 
днешния и перспективна за утрешния ден; 
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♦ второ – изследването на актуалните и процедурни аспекти 

в разглежданата проблематика е научно обосновано, 
извеждат и се аргументират интересни и оригинални тези; 

♦ трето – много добро е познаването на предметната област, 
която е в рамките на научната специалност. Към обема на 
дисертацията от 323 страници основен текст трябва да се 
добавят и фигури, графики, приложения. Използваната 
богата литература включва 55 нормативни актове и 

документи и 208 научни заглавия. Всички тези помощни, 

справочни, информационно-аналитични материали и 

документи са много добре използвани при обосновка тезите 
на автора в представения дисертационен труд. С добра 
научна осведоменост той познава, цитира, анализира, 
оценява позициите на използваните автори, което прави с 
уважение и научна добросъвестност; 
♦ четвърто – методиката и методологията на изследването са 
правилни и много добри, теоретичните обобщения се 
правят на основата на проведените проучвания и 

апробации, които подробно се описват и оценяват; 
♦ пето – дисертацията има сериозна практико-приложна 
стойност, особено с разработките във втора и трета глава. 
Трудът е самостоятелно научно-приложно изследване, 
докторантът е направил и две сериозни научни публикации 

по темата, които не са посочени в реферата. 
Като цяло, разработката се характеризира с логичност на 

изложението и относителна задълбоченост на направените 
изследвания и изводите от тях. Успешен и опитът на дисертантът 
за решаване на поставените в увода точна цел и 8 задачи. Затова 
може да се твърди, че целите на дисертационното изследване са 
постигнати. Заявената основна теза е доказана. Извършените 
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конкретни теоретични и приложни изследвания доказват 
изявените от докторанта подтези. Така дисертационният труд има 
не само теоретична, но и много полезна практико-приложна 
насоченост. Резултатите от него се съпровождат с авторови идеи, 

мнения и предложения, направени на базата на обобщените 
изводи и заключения към всяка глава, които можеха по-добре да 
се обособят и откроят. 

Получените научни резултати в дисертационния труд ми 
дават сериозни основания да подкрепя посочените от кандидата 
претенции за приноси, които определям основно като научни и 
научно-приложни и ги свързвам със следните постигнати резултати: 

♦ предметът на дисертационният труд досега не е разработван 

в аспекта, в който е предложен тук, и се прави за първи път 
в българската литература; 
♦ получените в изследването резултати за организационно-
правните аспекти на сигурността в административно-
териториалните единици допълват и доразвиват със 
съвкупност от изходни научни предпоставки знанието на 
системите за национална сигурност; 
♦ след конкретен и детайлен анализ на организационно-
правните аспекти на сигурността в АТЕ е формирана нова 
концепция на системата за работа, гарантираща ред и 

сигурност; 
♦ изследвани са авторовите виждания за състоянието и 

проблемите на сигурността в АТЕ и се предлагат 
стратегически мерки за нейното по-добро управление; 
♦ предлага се рационална и по-ефективна схема на механизма 
за дейността на местните органи и местната администрация 
в единодействие с другите обществени институции за по-
добър ред и сигурност в АТЕ. 
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С всичко изложено дотук искам да подчертая, че са спазени 

и осъществени всички изисквания на Закона за научните степени 

и звания.  
3. Критични бележки 

Допуснати са и някои незначителни слабости и грешки, 

които, като научен ръководител обяснимо се въздържам да бъдат 
посочени тук. Те не обезценяват получените в дисертационния 
труд резултати. 

4. Заключение 

Предложената дисертация от Тильо Борисов Буров на тема  
„Организационно-правни аспекти на сигурността в 
административно-териториалните единици“ е задълбочен, 

завършен научен труд със значителни научни и научно-приложни 

приноси и в пълно съответствие с изискванията за придобиване на 
образователна и научна степен „Доктор“ по Закона за развитие на 
академичния състав на Република България. Дисертационният 
труд показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични 

знания и способности за самостоятелни научни изследвания. 
5. Оценка на дисертационния труд 

Като отчитам качествата на дисертационния труд и 

постигнатите в него резултати, давам положителна оценка и 

предлагам на научното жури да даде на Тильо Борисов Буров 
образователната и научна степен „Доктор“ по научна специалност 
„Организация и управление извън сферата на материалното 
производство“. 
 
21.10.2013 г.          Член на журито: ………………………………. 

гр. Благоевград         (проф. д-р Иван Величков) 


