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СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. д-р Радостин Вазов, 

Висшето училище по застраховане и финанси 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „доцент“ във Висшето училище по застраховане и 

финанси, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.8. Икономика (Икономическа и информационна сигурност) 

В конкурса за „доцент“, със Заповед №128/20,05,2022 г. за определяне на научно жури на 

Ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.обявен в Държавен вестник, бр. 22 от 18.03.2022 

г. и в интернет-страница на Висшето училище по застраховане и финанси. 

 

1. Общо описание на представените материали 

Със заповед № 128 от 20,05,2022 г. на Ректора на Висше училище по застраховане и 

финанси доц. д-р Григорий Вазов съм определен за член на научното жури за осигуряване на 

процедура за заемане на академична длъжност „доцент“ в Област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.8. Икономика, като 

кандидат участва д-р Петер Лошонци.  

Представеният от д-р Петър Лошонци комплект материали на електронен носител е в 

съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ВУЗФ и включва следните 

документи:  

1. Заявление за допускане до участие в конкурса  

2. Професионална автобиография  

3. Диплома за завършено висше образование  

4. Диплома за ОНС „доктор“   

5. Списък на публикациите, заедно със самите публикации за участие в конкурса  

6. Тематични резюмета на научните публикации и разработки  

7. Справка за съответствие с националните изисквания  
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8. Доказателства за участия в проекти 

9. Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство  

10. Справка за допълнителни показатели 

 Кандидатът е приложил: статии - Web of Science 5, статии - SCOPUS 13, монографии и 

глави в монографии 13, учебници и студии 14, статии в списания 24, статии в научни 

сборници и монографии 17, статии в сборници на конференции 34. 

 

2. Кратки биографични данни за кандидата 

Петер Лошонци е роден на 29 април 1977 г. в Словакия. В периода 1995 - 2000 г. 

завършва висшето си образование в Техническия университет в Кошице, където през 2004 г. 

придобива педагогическа квалификация по инженер. Придобива ESD "PhD" през 2006 г. в 

Университета в Жилина по докторска програма "Управление на сигурността" (Диплома Nl 

1/2006). През 2014 г. завършва курс по информационна сигурност в Министерството на 

финансите на Словашката република. През 2015 г. придобива магистърска степен по бизнес 

администрация в рамките на съвместната програма на Висшето училище във Варшава 

(Полша) и Университета по управление на сигурността в Кошице (Совакия). През 2018 г. 

получава магистърска степен от съвместна програма на IPE Management School — Париж 

(Франция) и Университета по управление на сигурността в Кошице (Словакия). Притежава 

Сертификат за мениджъри по информационна сигурност по ISO 27000. 

Академичната кариера на д-р Петър Лошонци започва през 2008 г. като асистент. В 

момента е заместник-ректор по информатика и развитие на Университета по управление на 

сигурността в Кошице (Словакия). Владее немски и английски език. 

 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата  

В момента кандидатът в конкурса д-р Петър Лошонци заема длъжността първи 

заместник-ректор на Университета по управление на сигурността в Кошице (Словакия). Има 

14 години професионален опит в академичната област. Той е член на редица престижни 

университетски изследователски организации. 

Учебната натовареност на кандидата отговаря на приетите от университета норми, както и на 

изискванията на ЗДАСРБ за заемане на академична длъжност "доцент". 
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4. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Въз основа на предоставената информация от д-р Петър Лошонци могат да бъдат направени 

следните констатации. Изследванията на кандидата и като обем, и като качество са в 

съответствие със ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и този на ВУЗФ, а за 

отделни позиции дори надвишават залегналите в тях изисквания. Кандидата има поредица от 

статии в индексирани и реферирани международни периодични издания, включени в EBSCO 

Research Database, Index Copernicus, Microsoft Academic Search, Ex Libris, DOAJ, Inspect, 

Ulrich web™, Google Scholar, COBISS.  

Научната работа на д-р Петър Лошонци демонстрира познаване на важните проблеми 

в избраното направление на икономиката, и по специално „Vybrane aspekty bezpecnosti infor-

macii vo vysokoskolskom prostredi / Selected aspects of information security in the university envi-

ronment“. Целта на представената монография е да се съчетаят фрагментираните знания и 

препоръки от различни източници за частна охрана и да се създаде базова система за оценка 

на качеството на охранителните услуги, която да се приложи към възможно най-широк кръг 

от дейности, обхванати от управлението на сигурността. 

Необходимостта от оценка на качеството на частните охранителни услуги е пряк резултат от 

все по-развиващия се частен сектор за сигурност. Както опитът показа с течение на времето, 

необходимостта от регулиране на този сектор, независимо дали чрез законодателство или с 

помощта на други инструменти или методи, се оказа необходима, за да се гарантира 

качеството на предоставяната услуга. Въпреки това, не всички от тези инструменти са 

изпълнили напълно целта си и тяхното въздействие е видимо главно на ключово ниво от 

техния обхват. Цялостното количество, разнообразие и характер на всички различни видове 

подходи по отношение на нивото на качество на частните охранителни служби се основава 

на идеята за обединяване на всички тези различни подходи в единен и единен систематичен 

подход. Подобен подход представлява основната философия на тази дисертация, чиято цел е 

да намери, идентифицира и предложи единен подход и методология в случай на оценка на 

частните охранителни услуги, които след това да бъдат доразвити и подобрени с течение на 

времето. 

Необходимостта от предлаганата система е възможността за по-нататъшното й 

развитие и оформяне според констатациите, опита на експертите и нуждите на областта. 

Системата за оценка на качеството е основна стъпка за по-нататъшни научни изследвания и в 

същото време да посочи разнообразието от възгледи за качеството на услугите за сигурност. 

Методологията за оценка е проектирана така, че да позволи динамично адаптиране на 
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системата спрямо заобикалящата я среда и всякакви промени в съдържанието и структурата 

не биха нарушили значително резултата от оценката. Този резултат също би бил сравним 

между отделните следващи поколения на системата за оценка на качеството. 

В работата са използвани емпирични методи и средства на математическата 

статистика. Фокусът на работата е в проектирането на системата за оценка на качеството с 

нейните отделни части и последващата проверка на системата по реален предмет. 

Предложението е предшествано от анализ на теоретичните основи на управлението на 

сигурността и образованието в областта, последван от анализ на различни документи, 

включително законодателството на Словашката република под формата на Закон №. 

473/2005 Coll. по отношение на частните охранителни услуги и стандартите ISO 9000, 

прилагани за частни охранителни услуги. Това е придружено от анализ на международни 

документи като: Европейският модул за обучение за основна защита на сградите (CoESS и 

UNI Europe), "Избор на най-добра стойност" - наръчникът на CoESS за обществени поръчки 

на SBS в Европа и други методологии, препоръки и изисквания . 

Предложената система за осигуряване на качеството на частната охрана, която е 

решена под формата на статистическа оценка на 210 критерия в 3 области, въвежда и 

елемент от коефициента на тежест – Vi, който да подчертае избрани аспекти на оценката. За 

цялостната представа за оценяваното лице е въведен терминът Фактор за частна сигурност – 

PSF, изразен като процент. 

Към научните приноси в хабилитационния труд приемам:  

1. Хармонизиране на различни вътрешни и международни документи, отнасящи се до 

качеството на охранителните услуги за последващо установяване на цялостен поглед върху 

създаването и поддържането на качеството на частната охрана, 

2. Въвеждане на нов концептуален апарат за оценка на качеството на частната охрана; 

3. Прилагане на придобитите знания при проектирането на системата и определяне на 

методика за оценка на качеството на услугите за сигурност, 

4. Проект на основни критерии за оценка на качеството на частната охрана; 

5. Провеждане на анкета на професионалната общественост с цел създаване на общо 

ниво на мнение за определяне на важността на предложените критерии; 

6. Извличане на забележителни изводи от анкетата и различия в мненията сред 

професионалната и мирската общественост, 

7. Създаване на отправни точки за по-нататъшно усъвършенстване на предложената 

методология или съображения относно други начини за оценка на качеството на частната 

охрана. 
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Практически ползи от дисертацията: 

1. Създаване на компютърна програма за оценка на качеството на охранителните 

услуги, проверена в избраната служба за сигурност и приложима в обичайната практика, 

2. Разработване на методология, приложима и за оценка в други области на 

безопасността, 

3. Разширяване на погледа и засилване на съображенията за качеството на услугите за 

професионалната и непрофесионалната общественост, 

4. Използването на хармонизирани знания за нуждите на служители, занимаващи се 

със сигурността, като анализатори по сигурността в областта на застраховането, мениджъри 

по сигурността, но и упълномощени лица, отговарящи за защитата на лицата и имуществото. 

 

4. Оценка на личния принос на кандидата  

Не съм открил форми на плагиатство. Нямам съмнение за личния принос на кандидата 

в представенитенаучни трудове, книги, студии и публикации.   

  

5. Критични забележки и препоръки   

След подробното ми запознаване с представените материали не установих наличието 

на съществени пропуски, неточности или противоречия. Може би някои постановки по 

изследваната проблематика не съвпадат с моите схващания, но това са персонални трактовки 

и интерпретации на кандидата и те могат да бъдат защитени от него. Затова смятам, че те не 

оказват влияние върху общата ми положителна оценка и не омаловажават научните 

постижения на кандидата. Ето защо бележките ми имат по-скоро насочващ и 

препоръчителен характер за бъдещите му изследвания, а именно: 

 на места намирам реализирано голямото желание на кандидатът да ни поднесе 

колкото е възможно по-богато съдържание, което води до разпиляване в не винаги 

подходящи детайли; 

 някой схеми, таблици и графики, макар и много грижливо и обосновано 

изработени, биха могли да се експлоатират по задълбочено. 

 

6. Лични впечатления  

Не познавам лично кандидатът.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Представените комплект документи и материали, представляват оригинален принос в 

науката и отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Представените 

материали и дисертационни резултати напълно съответстват на специфичните изисквания на 

Правилника.  

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да изготви доклад-

предложение до Академичния съвет за избор на д-р Петър Лошонци на академичната 

длъжност „доцент“ във ВУЗФ по професионално направление 3.8. Икономика (Капиталови 

пенсии и финансов мениджмънт)  

 

 

     Подпис: ……………………… 

София        доц. д-р Радостин Григориев Вазов 

18,06,2022г. 

 

 


