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1. Обща характеристика и структура на дисертационния труд
Пламен Софрониев е представил за защита пред научно жури дисертационен
труд, разработен от него като докторант на самостоятелна подготовка.
Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение и 10
приложения. Основният текст е изложен на 190 страници. При написването на
дисертацията са използвани 54 български и чужди нормативни акта и стандарти
от сферата на сигурността и превозите на товари, 60 литературни източника на
български и английски език, както и множество интернет сайтове.
Основната цел на дисертационния труд е да се изследва сигурността и
управлението на непрекъсваемостта на доставките в сферата на експресните
куриерски услуги и авиационния транспорт, в частта имаща отношение към този
сегмент от транспортния сектор.
За достигане на тази цел е проведено изследване на концепцията за
непрекъсваемост на критичните процеси в организацията, уточнен е понятийният
апарат, изяснена е ролята на сигурността по отношение управлението на
непрекъсваемостта на процесите при експресните куриерски услуги, изследвана е
системата за управление на сигурността при експресните куриерски услуги и са
изследвани рисковете и заплахите за сигурността им. Направен е и удачен опит да
се адаптират методите за анализ на информация, използвани в разузнаването към
анализа на риска в сферата на доставките.
За нуждите на изследването е проведено анкетно проучване на управлението
на сигурността и непрекъсваемостта на процесите, проведено сред водещи
експерти по сигурността и ръководители по сигурността в Р България
Дисертационното изследване и социологическото проучване са извършени
под ръководството на доц. д-р Ненко Дойков.
2. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем
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Актуалността на дисертационното изследване се определя от необходимостта
да се гарантира едно добро ниво на сигурност в областта на доставките на стоки
и товари, което е необходимо за нормалното функциониране на този бизнес.
Актуалността на изследването се определя и от това, че нямаме приети
национални стандарти или програми за гарантиране на сигурността на този
отрасъл от икономиката.
Значимостта на изследването се определя от разрастването на доставките на
стоки и товари в страната ни след навлизането на интернет търговията,
разрастването на фирмите за бързи доставки и наличието на реална опасност да
бъдат използвани за извършване на терористични актове, търговия със
наркотици и друга престъпна дейност.
Всичко това, обуславя безспорната актуалност и значимост на изследваните
проблеми.
3. Познаване на състоянието на проблемите
Цялото съдържание на дисертацията свидетелства за това, че дисертантът
познава много добре нормативните актове и стандарти за гарантиране на
сигурността на доставките. Прави впечатление информираността на докторанта
за добрите практики в тази област. Доказателства за това могат да бъдат открити
в текста на дисертацията и в списъка на използваната литература.
4. Приноси на дисертационния труд
Целта и задачите на дисертацията определят научно- приложния характер на
декларираните от автора приноси, които се изразяват в следното:
1. Идентифицирани са съвременните заплахи за сигурността на доставките
чрез проучване на нормативните документи и доклади, свързани с предметната
област на изследването;
2. Представени са международните стандарти за сигурност и качество на
доставките в транспортния сектор и добрите практики;
3. Обоснована е необходимостта от разработване на планове за гарантиране
на непрекъсваемостта на процесите на доставки, чрез превенция и анализ на
риска;
4. Представено е матрично решение за пресмятане на относителната тежест
на идентифицираните заплахи, които застрашават сигурността и
непрекъсваемостта на доставките;
5.Разработен е въпросник за предварителна оценка на възможностите и
потенциала на организацията преди разработването и внедряването на план за
управление на непрекъсваемостта на процесите;
6. Предложена е методика за обучение на персонала при внедряването и
поддържането на план за управление на непрекъсваемостта на доставките.
Настоящото изследване може да послужи за внедряване на съвременни
техники за анализ на риска в сферата на доставките и разработване на държавни
стандарти за управлението му.
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5. Критични бележки и въпроси към дисертанта
Основната критична бележка към дисертанта е склонността му да възприема
определяния и методики, без да ги подлага на критичен анализ.
В тази връзка бих искал да поставя и следните въпроси пред дисертанта:
1.Защо използвате понятието „непрекъснатост на процесите” в заглавието и
текста на дисертацията паралелно с понятието „сигурност на доставките” . Според
мен, първото понятие е от областта на икономиката, а второто от научната област,
в която работите?
2. Защо не се опитахте да превърнете представените методи за анализ на
риска в сферата на доставките в работеща методика за този отрасъл от
икономиката?
6. Преценка на публикациите и автореферата по дисертационния труд
Основните положения от дисертационния труд са отразени в три
самостоятелни публикации на дисертанта. Съдържанието и обемът на посочените
публикации ми дават основание да считам, че те отразяват съществени части от
изследването и получените научни резултати.
В автореферата на дисертационния труд са показани в достатъчна степен
актуалността, целите, практическата значимост и приносите по разработваната
тема.
7. Заключение и оценка
Представеният за защита докторски труд представлява завършено научно
изследване по актуална тема, с оригинални научно-приложни приноси. Това ми
дава основание да предложа на уважаваното научно жури да присъди при
успешна защита на автора на дисертационния труд „Сигурност и управление на
непрекъсваемостта при доставките” Пламен Софрониев образователната и научна
степен „доктор“ в професионално направление 9.1 Национална сигурност,
специалност „Организация и управление извън сферата на материалното
производство (стратегии и политики на сигурност)”
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