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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА ГР. ПЛОВДИВ 

 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

                                                                   от  

 

          проф. д-р Ненко Георгиев Дойков, директор на лаборатория  за  

специализирани изследвания   на рисковете  и  сигурността - департамент  

„Национална  и  международна  сигурност“ -  НБУ,  

         на научните трудове представени за участие в  конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент” във Висшето училище по сигурност и икономика  

– гр. Пловдив, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(Стратегическо управление, управление на проекти и аквизиция на националната 

сигурност), обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 25.10.2019 г. 

 

 

 

 

                                     ПЛОВДИВ 

                                         2020 
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1. ОБЩА ЛИЧНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

КАНДИДАТА 

 

          Представям  рецензията си по този конкурс  като член  на Научното  жури, 

определено със Заповед  №67/03.02.2020г. на Ректора  на  ВУСИ. 

         Рецензията  е разработена  според  изискванията на действащия Закон за 

развитие на академичния състав,  изискванията на Правилника за приложение на 

закона и Правилника за развитие на академичния състав  на ВУСИ – гр. Пловдив. 

         Единствен кандидат по обявения конкурс е д-р инж. Максим Минков 

Алашки.  

          Кандидатът е представил всички необходими за конкурса документи, 

дипломи, сертификати, служебни бележки и свидетелства за научната и 

преподавателската си дейност.  

Д-р инж. Максим Алашки е роден на 10.02.1963 г. в гр. Ловеч. Придобил е 

4 магистърски степени, както следва: през 1986 г. завършва Висшето народно 

военно артилерийско училище, гр. Шумен, с военна квалификация „Офицер по 

технологическо оборудване за Зенитно-ракетни войски“, гражданска специалност 

„Радио и телевизионна техника” и квалификация „Радиоинженер“, през 1994 г. се 

дипломира в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. 

София, с квалификация „Магистър икономист-информатик“, през 1996 г. 

придобива квалификация „Юрист по бизнес и държавна администрация“ в 

УНСС, а през 2010 г. става магистър по публична администрация в Нов 

български университет, специалност „Администрация и управление“. На 

26.01.2016 г. защитава дисертация във Военна академия „Г. С. Раковски“ на тема 

„Развитие на Системата за отбранителна аквизиция“ и придобива образователна 

и научна степен „доктор“. От 1986 до 1996 г. е офицер от Военновъздушните 
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сили, а от 1996 до сега работи в Министерство на отбраната - до 2003 г. като 

офицер, а след това като държавен служител в структурите свързани с 

политиката и развитието на въоръженията, военнотехническото и научно 

сътрудничество и инвестициите свързани със сигурността и отбраната. През 2018 

г. е съветник на министъра на вътрешните работи, по граждански договор за 

разработване на Система за управление развитието на структурите на МВР.  

През продължителния си професионален стаж в областта на сигурността и 

отбраната е участвал в множество работни групи, проекти, бордове на програми, 

изследвания и др., като въвеждането в страната на НАТО-кодификационната 

система, разработване на Система за управление на развитието на Въоръжените 

сили (ВС), Системата за отбранителна аквизиция, Българо-американско 

Изследване на подходите за модернизация в Българската армия, изработване на 

Стратегия за Българска отбранителна технологично-индустриална база, Визия за 

развитие на ВС на Република България, Програма за развитие на способностите 

на ВС на Република България и др. Разработил е Концепция за управление 

развитието на структурите на МВР с Правилник за нейното прилагане.  

2. ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ЗА 

РЕЦЕНЗИРАНЕ   ПУБЛИКАЦИИ 

Съгласно представения списък с публикации кандидатът има 28 

публикации, свързани с тематиката на конкурса. От тях за рецензиране са 

представени общо 7 научни труда, които са публикувани след придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“. Те могат да се групират, както следва:  

Първа група: самостоятелни монографии – 3 бр.: 

1. „Концепция за управление развитието на структурите на 

Министерството на вътрешните работи“,  2019 г. 175 стр., ISBN 978-

619-91280-2-2 ; 
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2. „Система за отбранителна аквизиция на Република България - влияние 

на субективния фактор“, 2017 г., 300 стр., ISBN 978-619-91280-0-8; 

3. „Система за отбранителна аквизиция на Република България - 

възможности за усъвършенстване“, МО, 2016 г., 277 стр., ISBN 978-619-

91280-1-5 . 

Втора група: научни публикации в периодични издания и сборници – 4 бр., 

от които доклади от конференции, вкл. с международно участие – 3 бр. и 1 бр. 

статия: 

1. „Придобиване на нови отбранителни способности чрез Системата за 

отбранителна аквизиция“, в съавторство с Ганчо Душков, доклад в 

Сборник материали от Годишна научна конференция „Съвременни 

предизвикателства пред сигурността и отбраната“ на факултет 

„Национална сигурност и отбрана“, 19-20.05.2016 г., II част, ВА „Г. С. 

Раковски“, 2017 г., ISBN 978-954-9348-89-7; 

2. „Управление на основните процеси в Системата за отбранителна 

аквизиция“, доклад в Сборник материали от Годишна научна 

конференция „Съвременни предизвикателства пред сигурността и 

отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“, 19-

20.05.2016 г., II част, ВА „Г. С. Раковски“, 2017 г., ISBN 978-954-9348-

89-7; 

3. „Управление на националната сигурност базирано на способностите“, 

доклад в Сборник материали от международна научна конференция 

„Отбранителни технологии, Форум Шумен-2018“, НВУ, Факултет 

„Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, 2018 г., ISSN 2367-7902. 

4. „Отбранителната аквизиция и нейното отношение към отбранително-

мобилизационната подготовка“, статия в Сборник материали по 
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отбранително-мобилизационна подготовка: „Планиране на 

гражданските ресурси за отбрана и развитие на отбранителните 

способности на страната“, МО, 2019 г.,  ISSN 2367-4709. 

Общият брой на страниците в представените материали е 778 стр., от тях 6 

са самостоятелна продукция, а 1 доклад е в съавторство. От представените за 

рецензиране публикации може да се направят следните изводи и заключения:  

1. По съдържанието си публикациите на д-р Максим Алашки отговарят на 

научната специалност, за която е обявен конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент“.  

2. Наблюдава се широка осведоменост и наличие на богати, и 

разнопосочни интереси в областта на стратегическото управление, управлението 

на проекти и аквизицията в основни ведомства и структурни единици от 

Системата за национална сигурност.  

3. Има стремеж към детайлно, цялостно и завършено разглеждане на 

изследваната  тематика, както от страна на действие и влияние на обективните 

фактори, така и на субективните такива. 

4. Ясно се открояват възможностите на кандидата за самостоятелна научна 

дейност.  

От направения общ анализ на публикациите на кандидата  считам,  че той 

има качества на  научен работник с широкомащабни познания в сферата на 

своите изследвания, а публикуваните материали биха представлявали интерес не 

само за тесни специалисти, а и за по-широк кръг от читатели, които да получат 

цялостна систематизирана информация, както за използване в своята дейност, 

така и за обща култура, за обучение и за самообразоване.  
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3. НАУКОМЕТРИЧНИ ДАННИ (СЪОТВЕТСТВИЕ С 

НЕОБХОДИМИТЕ МИНИМАЛНИ НАЦИОНАЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ) 

Съгласно представената от д-р Алашки справка за изпълнение на 

необходимите минимални национални изисквания, съгл. чл. 2б и чл. 26 от Закон 

за развитие на академичния състав в Република България  и Приложение към чл. 

1а, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане (ППЗРАСРБ), приет с ПМС № 202 

от 10.09.2010 г., посл. актуализация от 19.02.2019 г., табл. 2. „Брой точки по 

показатели на кандидата“, същите са в размер на 572 т., с което кандидатът е 

изпълнил напълно необходимите изисквания за академична длъжност „доцент”.  

4. ПЕДАГОГИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  И  ОПИТ 

 Д-р инж. Максим Алашки не е типичен преподавател с академичен стаж и 

дълга преподавателска дейност, тъй като досега не е заемал длъжност на щатен 

преподавател във висше учебно заведение, а е бил на държавна служба. Същият е 

представител от практиката, като изпълнява изискванията на чл. 24, ал. 1 т. 2, 

буква г) от ЗРАСРБ - не по-малко от две години да е бил специалист от 

практиката и да има доказани постижения в своята област. Последните се 

доказват от представените документи по убедителен и безспорен начин.  

Бидейки представител от практиката, това не му е попречило да придобие 

отлична теоретична и педагогическа подготовка, което се изразява с 

преподавателска дейност, като нещатен лектор във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ и УНСС, гр. София. 

5. ЗНАЧИМОСТ НА ПРИНОСИТЕ ЗА НАУКАТА И 

ПРАКТИКАТА 

Оригиналните научни, научно-приложни и приложни приноси, свързани с 

представените от кандидата за рецензия публикации са следните: 
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5.1. Научни приноси: Дисертацията и монографиите са първите в страната 

ни толкова подробни и детайлно развити трудове на базата на пространно 

изследване и анализиране на елементите, и процесите на т. нар. Система за 

управление развитието на структури, свързани с националната сигурност на Р. 

България, в двете най-големи предметно ангажирани ведомства - Министерство 

на отбраната и Министерство на вътрешните работи; изследванията доразвиват 

теоретичния подход за разглеждане на организацията на дейността в два аспекта 

- институционална и функционална, като използвайки различни способи, 

средства и подходи при проучването, анализирането, описанието и обяснението 

на организацията, работата и възможностите за усъвършенстване е постигната 

тяхната цел; направено и доказано е разделение на действието, влиянието и 

тежестта на обективните и субективните фактори в изследваните области, 

свързани с развитие и управление на структури от Системата за национална 

сигурност на Р. България; създадени са собствена изрична специална и 

специфична терминология, определения, класификации, таксономии, модели за 

работа и документи, свързани с функционирането и възможностите за 

модернизация и усъвършенстване на работата и процеси по отношение на 

управление на развитието на структури и способности в Системата за 

национална сигурност, които в своята същност радикално променят цялостното 

схващане и парадигмата в изследваната област. 

5.2. Научно-приложни приноси: Системата за отбранителна аквизиция на Р. 

България е обобщена и представена в своята същност и проявление (чрез т.нар. 

максимално „вътрешно и външно“ разширяване), като са определени и описани 

нейните основни проблемни области; дадено е определение на редица свързани 

понятия; предложена е усъвършенствана Система за управление, съдържаща 

организация, управление, връзки, взаимодействие и контрол, и са формулирани и 

обобщени  изводи и практически предложения за развитие с цел създаване на 
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ефективна и ефикасна система, част от Системата за управление развитието на 

Въоръжените сили (СУРВС) и Системата за отбрана; предложен е авторски 

модел на адаптирана Стратегия за отбранителна аквизиция; синтезирани са 

основните характеристики на Системата за отбранителна аквизиция и е 

разработена Система от показатели (индикатори) за оценка на нивото на нейното 

развитие; субективният фактор е изведен като основен, определящ и решаващ 

практическото функциониране и развитие; изследвани и анализирани са 

различни форми на проявление на деформации, влияещи и определящи степента 

на развитие; предложен е „Принципен базов модел за кадрово (длъжностно-

кариерно) развитие на служителите, като са развити и други особености на 

субекта; разработени са комплексни и завършени материали, който биха могли да 

се използват като справочни за по-широк кръг от изследователи и експерти; 

разработена е Концепция за управление на развитието на структурите на МВР, 

заедно с  правилник за нейното практическо използване.  

5.3. Приложни приноси:  Определени са основните процеси, 

характеристики, фактори и връзки, вътре в Системата за отбранителна аквизиция 

на Р. България, част от СУРВС на Р. България, Системата за отбрана и Системата 

за национална сигурност и тяхното влияние върху мениджмънта на националната 

сигурност; други основни процеси като инфраструктурата на отбраната, 

интегрираната логистична поддръжка, отбранително-мобилизационната 

подготовка и готовността на икономиката за работа във военно време, участието 

в многонационални програми, проекти и инициативи са обвързани в процеса за 

придобиване на отбранителни способности; направена е обобщена схема на 

изградените връзки (отношения) в системата; предложена е примерна схема за 

въвеждане в експлоатация (т.нар. внедряване), налагане, обучение - въвеждащо и 

поддържащо, и бъдещо развитие на Системата за управление на развитието на 

структурите на МВР; направен е задълбочен преглед на факторите и документите 
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(вътрешни и външни за разглежданите системи), които имат пряко или косвено 

значение и влияние върху управлението развитието на техни структури; 

обобщени и систематизирани са цялата теоретическа и практическа база 

(информация и опит), свързани с разглежданата тематика в подходящ за 

използване вид.  

6. КРИТИЧНИ  БЕЛЕЖКИ  И  ПРЕПОРЪКИ  

   Рецензираните научни трудове дават основание за следните бележки и 

препоръки към кандидата: 

- полезно за автора би било да публикува и преследва по-голямо 

отражение на научните си идеи в специализираната литература в чужбина, 

особено в реферирани издания на английски език; 

- с цел научното развитие на д-р Алашки препоръчвам да концентрира 

фокуса на своите изследвания и свързани публикации в областта предимно към 

професионално направление „Национална сигурност“, за сметка на направление 

„Отбрана“;    

- могат да се посочат някои стилови, изследователски, 

методологически, редакционни и технически непълноти, пропуски и неточности, 

част от които са от дискусионен характер, които обаче не влияят съществено на 

цялостната оценка и впечатление от продукцията на автора. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представената за рецензиране научна продукция е достатъчна по вид, обем 

и качество и отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Р. България, Правилника за неговото прилагане и Правилника за 

развитие на академичния състав  на ВУСИ – гр. Пловдив.  

Публикациите на кандидата показват, че той притежава добра теоретична и 

практическа подготовка, и се отличава с изследователски качества в проучваните 

от него области на познание. 
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          Предвид количествените и качествените характеристики на представените 

научни публикации, значимостта на приносите за науката и практиката, и 

качествата на кандидата  считам, че кандидатурата му отговаря на изискванията 

за заемане на академична длъжност „доцент“. На това основание давам 

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА и препоръчам на членовете на уважаваното 

Научно жури да гласуват положително и да предложат на Академичния съвет,  

д-р инж. Максим Алашки да бъде избран на академичната длъжност „доцент“ във 

ВУСИ – гр. Пловдив по  професионално направление 9.1. Национална сигурност 

в научна специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Стратегическо управление, управление на проекти и 

аквизиция на националната сигурност). 

 

25.02.2020 г.  

гр. Пловдив      

Рецензент: …………………..         

                   (проф. д-р Ненко Дойков) 


