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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р ик.н, д-р пол.н. Карим Фахир Наама, член на научното жури

със заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” № 163 от 20.02.2018

г. за защита на дисертационен труд „АНАЛИЗ НА СТАБИЛНОСТТА И

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ

СИСТЕМИ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА“ за присъждане на

научна степен "доктор на науките" на д-р Збигнев Бялоблоцки по

професионално направление 3.3. „Политически науки“, докторска

програма „Политология“.

Дисертационният труд, с обем 357 страници, съдържа увод,  изложение в

четири глави, заключение, списък на използваната литература и три

приложения. Съдържанието на всяка от главите е разделено на отделни

параграфи; в края на всяка от главите е направено обобщение. Основният

текст съдържа 114 таблици. Списъкът на използваните литературни

източници съдържа 1072 заглавия на английски, руски, украински и други

езици. Дисертацията на д-р Збигнев Бялоблоцки се съпровожда от

автореферат (30 с.). Представен е списък от 20 авторски публикации,

свързани с дисертационния труд.

Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация, управление и

политически науки“ на факултета „Международна икономика и

администрация“ и насочен за защита пред научно жури.

Дисертацията е посветена на актуална, значима и относително нова за

българската и световната политика тема с ясно очертан методологически

фокус. Това е изключителен по рода си труд, систематичен опит за

изграждане на цялостна методология за емпирично изследване, анализ и

оценка на „СТАБИЛНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА
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ПРАВИТЕЛСТВАТА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ НА СТРАНИТЕ

ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА”.

Аргументирано е защитена изследователската теза, че вследствие на

промените на политическата и обществено-икономическата конструкция на

страните от Източна Европа, действията на интеграционно-дезинтеграционните и

демократизационно-авторитарните процеси, се извършва бавно намаляване на

различията, които са свойствени на политическите системи на страните от

Източна Европа от системите, които се прилагат в консолидираните и

полуконсолидираните демокрации в Западна и Централно-Източна Европа.

Освен главната теза на работата, са очертани допълнителни тези, където авторът

подчертава че стабилността и ефективността на правителствата логично се

поддават на компаративен анализ въз основа на устойчиви теоретико-

методологически конструкции и детерминанти. Движението от държавна към

частна собственост, е подчинено на обективните политико-икономическите

закони. Паралелно с това и много важно и значимо от изследването на

политическите системи на страните от Източна Европа авторът ни показва

диверсифициран подход при анализа им. Представената от д-р Збигнев

Бялоблоцки дисертация анализира предпоставките, причините, развитието и

последствията от политическите промени в страните от Източна Европа в края

на XX – началото на XXI век.

Съществен за изследователския подход на автора е сравнителният анализ на

промяната на политическите системи на страните от Източна Европа.

Доказването на свързаността на събитията в тези страни и последвалите ги

промени представлява съществен интерес за политологичния анализ в епохата

на модерните комуникации.

Положително отражение върху дисертационния труд са оказали

политическите анализи на развитието на политическите системи на страните

от Източна Европа.
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Целта и обхватът на дисертацията отговарят на претенцията за получаване на

търсената научна степен. Става дума за политическо явление, засягащо

промените в страните от Източна Европа. Това са специфични преходни

форми от авторитарни режими към демокрация, чийто анализ представлява

интерес за много изследователски центрове и институти в света.

Можем да приемем, че темата и обхватът на дисертацията отговарят на

критериите на закона за съответната научна степен. Самата тема поставя и

много високи критерии за оценка поради сложността на проблемите.

Същевременно е натрупана значителна информационна база, която може да

бъде използвана при научните изследвания.

Съгласно чл. 12 на Закона за развитие на академичния състав в Република

България, дисертационният труд за придобиване на степен „доктор на

науките” „трябва да съдържа теоретични обобщения и решения на големи

научни и научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните

постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката”. От

тази гледна точка ще дам своето становище за приносните моменти, които

намирам в дисертацията.

1. За пръв път се прави опит за разглеждане на актуален проблем като

политическата система на страните от Източна Европа, аспектите и

перспективите на промяната с оглед улавяне на специфични черти на

изследвания процес.

2. Търсенето на път за по-нататъшно политико-икономическо развитие на

страните от Източна Европа.

3. Запознаването в дълбочина на българската научна общност с източно-

европейската мисъл и преходът към демокрация.

4. Доказано е, че основният канал за включване на страните от Източна

Европа в глобалната политика е отношенията им с развитите държави и

общности. Съществен принос на дисертанта е разработената
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холистична методология за емпирично социологическо изследване,

анализ и оценка на „политическата промяна” на страните в Източна

Европа.

Трябва да се приеме, че с настояща дисертация д-р Збигнев Бялоблоцки

наистина разкрива в дълбочина нови явления и политически процеси

както в страните от Източна Европа, така и в други държави. Авторът

пунктуално систематизира и критично анализира множеството понятия,

които се употребяват при описанието и измерването на неформалните

политически практики, техния теоретичен контекст и съдържателната им

тематизация. Отдавайки дължимото на предложените от различни

изследователи интерпретации, дисертантът предлага своя дефиниция на

конструкта „политическа промяна”, която се базира на два критерия –

характера на политическите субекти и легитимността на тяхната дейност.

Авторът е успял да се справи със задачата да валидира предложената

методология за изследване на „политическата промяна” чрез емпирични

данни от  изследвания, проведени от него.

Общото ми впечатление от представения дисертационен труд е, че той е

логически добре структуриран, стилът на изложение е ясен, стегнат и

четивен, авторските виждания са аргументирано защитени. Собствената

преценка за приносите в дисертацията е адекватна и добре обоснована.

Към един дисертационен труд винаги могат да се адресират и определени
претенции в зависимост от личните позиции и пристрастия на неговите
читатели. Считам, че работата щеше да спечели, ако имаше по-добър
баланс между отделните глави. Втората глава „КОНСТИТУЦИОННИ
АТРИБУТИ НА СИСТЕМИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА
ФОРМИРАНЕ И ОСТАВКИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА СТРАНИТЕ
ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА” има (104 страници), докато първата глава
„ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА СТАБИЛНОСТТА НА
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ПРАВИТЕЛСТВАТА В СЪВРЕМЕННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ
СИСТЕМИ”, едва - 26 страници.

Трудно е да се правят препоръки на изследовател, който представя такъв

задълбочен анализ на политическите промени на страните от Източна

Европа. Без съмнение препоръчвам на д-р Збигнев Бялоблоцки да издаде

труда си, за да може българската и световната наука и практика да се

запознае с неговия анализ на такъв актуален проблем на външната

политика, какъвто е страните от Източна Европа.

Заключение:

Дисертационният труд на д-р Збигнев Бялоблоцки „АНАЛИЗ НА

СТАБИЛНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА В

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА“

отговаря напълно на изискванията за получаване на научната степен

„доктор на политическите науки”. Без каквито и да е колебания

препоръчвам да му бъде присъдена тази научна степен.

22 март 2018 Проф. д.ик.н, д.пол.н. Карим Фахир Наама


