Ревюта и рецензии
Рецензия

От Полковник доц. д-р инж. Галин Иванов,
заместник декан на Факултет „Национална
сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.
С. Раковски“, София и хоноруван преподавател
в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Хабилитиран в професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”, научна
специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство
(Управление на сигурността и отбраната)”.
Магистър по: Геодезия, фотограметрия и картография, Икономика и Военно дело. Завършва
елитарната магистратура „Стратегическо
ръководство на отбраната и въоръжените
сили“ (генерал-щабен курс).
Автор е на четири монографии и множество
научни статии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на
сигурността и отбраната. Експерт в облас-

тта на мениджмънта на човешките ресурси,
подбора, обучението, кариерното развитие и
административното осигуряване в сектора за
национална сигурност.
Участва в множество научноизследователски
проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на
съюза на учените в Република България и заместник-председател на Общото събрание на
Военна академия.

РЕЦЕНЗИЯ

от полковник доцент д-р инж. Галин Райнов Иванов
на монографичен труд със заглавие

„МЕНИДЖМЪНТ

НА ОТБРАНАТА.
ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ, ИНСТРУМЕНТАРИУМ
И ДОБРИ ПРАКТИКИ“
Автор: доцент д-р инж. Иван Костадинов Вълков

Монографичният труд е разработен с идеята да изложи още един възглед за сложния и
комплексен характер на мениджмънта на отбраната, както и някои теоретични модели,
възможни подходи, инструментариум, добри практики и решения за изграждане и функциониране на адекватни отбранителни способности.

Настоящата монография „Мениджмънт на отбраната. Теоретични модели, инструментариум и
добри практики.“ предлага интегративен подход
за дългосрочно планиране на отбраната. В нея са
представени данни от изследване на връзката с теоретичнитe подходи за дългосрочно планиране на
отбраната и националния принос към методологията за планиране на отбранителни способности.
Справянето с предизвикателствата на динамично променящата се среда за сигурност на ор-

ганизациите от сектора за отбрана е свързана с все
по-честите промени в работните процеси и задачи,
и предопределя нова насока за ефективно програмно управление на отбранителните ресурси.
Авторът е извел на преден план актуалното
приложение на програмното управление на отбранителните способности, като акцентът е поставен върху приемствеността в развитието на
програмното управление, актуалните области на
политики и отбранителни програми и на послед61

но място, но не и по-важност новите тенденции в
развитието на програмното управление на отбранителните способности.
Изданието „Мениджмънт на отбраната.
Теоретични модели, инструментариум и добри
практики.“ е част от обучението на курсанти, слушатели и студентите по дисциплините свързани с
мениджмънта на отбраната в различните сфери на
управление и други сродни, тангентиращи с управленските процеси в сектора за сигурност и отбрана. Съставено е с цел да улесни придобиването на
знания по изучаваната материя, както и да развие
някои управленски умения, с оглед професионалното развитие на читателите.
Авторът използват ясни примери и точна техника, с помощта на добрата илюстрация, отделните глави на монографията се четат с увлечение и се
запомнят лесно. Практическите уроци вървят ръка
за ръка с убедителния и достоверен начин на пред-
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ставяне и са за всеки читател, който иска да придобие първокласни управленски умения.
Този леснодостъпен наръчник е за хора, които имат желание да се усъвършенстват като лидери и ръководители на сектори, отдели, дирекции, а
дори и на цели ведомства в централната и местна
власт. Монографията ще свърши отлична работа и
на онези мениджъри, които искат да бъдат добри
ръководители в своята област.
Получените резултати в настоящия труд могат
да подпомогнат обучението в образователните организации и институциите, изследващи различни
аспекти на мениджмънта на отбраната.
Предложената за рецензиране монография е
завършен монографичен труд, което ми дава основания да оценя положително постигнатите резултати на автора и давам своята положителна оценка.
Така поднесената монография ми предоставя пълни основания да дам своето съгласие да бъде отпечатана в предоставения вид и обем.

Ревюта и рецензии
Реценцзия
От Полковник доц. д-р Петко Димов, директор на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ във
Военна академия „Г. С. Раковски“.
Военното си образование е придобил в Националния военен университет „Васил Левски“ –
Велико Търново през 1999 г., след това става
магистър по военно дело във Военна академия
„Г. С. Раковски“, а малко по-късно и „Стратегически курс“ в същата Академия. Освен това е завършил магистратура по „Психология“
във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и специалност „Приложна
психология, невропсихология и психотерапия“
към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Като командир на взвод и рота е служил е в гарнизоните Бояново и Шумен, по-късно като командир на батальон е началник на
гарнизон Русе и в офиса на Командващия на
Съвместното командване на силите в София.
Преподавателската му дейност започва като асистент и главен асистент в НВУ „Васил Левски“ - Велико Търново, след което става доцент във Военна академия - София.

Той е Доцент в професионално направление
9.1. „Национална сигурност“, преподава по
дисциплината „Информационна сигурност“
и в два курса за следдипломна квалификация
„Оптимизация на сайтове за търсещи машини“ и „Анализатори на информацията в социалните мрежи“.
Автор на монографиите „Приложение на уеб
технологии за защита на националната сигурност”, “SEO – оптимизация на сайтове за
търсещи машини”, „Фалшивите новини“ и редица учебници и публикации за дистанционно
обучение и работа в онлайн среда. Издател и
редактор на уеб сайта Postvai.COM, в който
може да се научи повече за него.

РЕЦЕНЗИЯ

от полковник доцент д-р Петко Стефанов димов
на монографичен труд със заглавие

„МЕНИДЖМЪНТ

НА ОТБРАНАТА.
ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ, ИНСТРУМЕНТАРИУМ
И ДОБРИ ПРАКТИКИ“
Автор: доцент д-р инж. Иван Костадинов Вълков

В монография е обобщен богатия професионален опит на автора доцент д-р Иван Вълков,
като дългогодишен преподавател във Военна академия по разглежданата тематика.

Актуалността на темата е безспорна, още
повече в съвременната международна обстановка, когато сме изправени пред епидемията
COVID-19, а на нашата страна предстои да закупи нови изтребители, кораби, бойни машини на
пехотата и въобще модернизация на Българската
армия. В тази връзка настоящата монографията е

посветена на безспорно актуален и значим научен проблем, а именно изследване на същността
на теоретичните модели, инструментите, добри
практики при планирането и управлението на отбраната в съвременната стратегическа среда в условия на икономически ограничения.
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Заглавието на монографията „Мениджмънт
на отбраната. Теоретични модели, инструментариум и добри практики“ съответства напълно с предоставения в съдържанието материал, онагледен
със схеми и нагледни диаграми, които според мен
я правят особено ценна и разбираема за читателя.
Трудът е много стройно подреден и структуриран в увод, четири части и заключение. Първата част разглежда основните теоретични модели
и подходи за планиране на отбранителни способности, втората част е посветена на националния
принос към методологията за планиране на отбранителни способности. В последствие се разглежда програмното управление на отбранителните
ресурси и накрая актуално приложение на програмното управление на отбранителните способности. Предоставени са богато онагледени приложения за целия процес на планиране и управление
на отбраната, включително до 2023 г.
Настоящата монография има множество научно-приложни приноси, както по отношение на теоретичното осмисляне на комплексния характер на
мениджмънта на отбраната, така и на теоретичното моделиране, инструментариума за планиране и
добрите практики в областта. Разгледани са и са
систематизирани по фокусиран и достъпен начин
теоретичните алтернативни подходи за планиране на отбраната, обвързващи стратегическите цели със стратегията и средствата за тяхното постигане по моделите на водещи американски учени в
тази област. Разкрита е средата на планирането и
значението на минимизирането на риска като основен критерий за постигането на ефективност на
комплекта от панирани бъдещи необходими оперативни способности, адекватни на предизвикателствата и заплахите в бъдещата среда за сигурност. Предложено е разделянето на планирането
и изпълнението на съответните фази, даващи възможност за структуриран функционален анализ,
определяне на областите от способности и ясно
открояване на необходимите аналитични данни и
планиращи документи.
Важен практико-приложен принос на монографията е изследването на възможността за експериментиране на методологията за приоритизиране на способности с дефицит в академична
учебна среда и извличането по този начин на концентрирани експертни оценки и поуки от практи64

ката. Подчертано е важното практико-приложно
значение на познаването, изучаването и творческото прилагане на националната методология,
залегнала в Ръководството за планиране на отбраната, базирано на способности и асоциирания с него инструментариум за приоритизиране,
определяне на дефицитите и излишъците от способности и контрол на риска, интегрирани през
всички фази и етапи на планирането, както и в цялостната система за мениджмънт на отбраната.
Националният опит е анализиран по признаците интеграция на цели и политики, интегрирано планиране и изпълнение и приоритизация на
целите, балансирана от изсилването постижимост и реализма в съпоставянето на амбиции и
разполагаеми ресурси. Авторът доказва какви
конкретни адекватни и оперативно съвместими
отбранителни способности са необходими и защо е необходимо те да се развиват, като за целта
се представят с реални данни актуалните отбранителни политики и програми на ориентирания
към резултати бюджет за отбрана на съвременния
етап. Убедено се доказва тезата, че систематизираното и фокусирано познание на алтернативните
теоретично обосновани модели и методологическия инструментариум за планиране на отбраната
има важно значение за формирането на публично разбиране и националноотговорно отношение
към отбранителните способности на страната.
Авторът е използвал значително количество
разнообразни източници от признати експерти
в областта на мениджмънта на отбраната. Нещо
повече, монографията предоставя систематизирана и подредена информация от всички възможни
източници и документи, които читателят може да
прочете на едно място по един много достъпен и
разбираем начин.
Затова настоящото четиво би могло да се използва за настолна книга на управляващите в процеса на планиране и управление на системата за
отбрана и национална сигурност на Република
България, също така в учебния процес в областта на мениджмънта на отбраната и за допълване
на знанията от широк кръг експерти в областта
на националната сигурност или за запознаване от
широката аудитория.
На читателите пожелавам приятно и занимателно четене на настоящия труд.

