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Автор на дисертационния труд: Билегт Баянмунх Бор Санджа
Тема на дисертационния труд:
ЕТНИЧЕСКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА
ЗА СИГУРНОСТ
Основание за представяне на становището: участие в състава на
научното жури за защита на дисертационния труд, определено със
Заповед № 738 от 23.06.2017 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем
Новата

постмодерна,

информационно-комуникационна

епоха

породи две като че ли взаимоизключващи се тенденции – от една страна,
глобализация в икономическия и социалния живот и от друга – културна
диференциация и дезинтеграция, свързана с феномена „етническо и
религиозно възраждане“. Двете тенденции функционират в диалектично
единство. Първоначалните очаквания, че на базата на влиянието на
електронните (и особено социалните) медии ще се разраства културната
еднородност и че глобализацията означава не само край на историята, но
и на географията се оказаха неверни.

Днес ролята на етническия фактор в обществените отношения
значително нарасна. И това е факт, както за развитите, така и за
развиващите се държави. Но сложните междуетнически отношения
някъде, каквато най-често на повърхността изглежда причината за
вътрешна (регионална, глобална)

несигурност като правило са само

върха на айсберга. Същностната причина - са системни проблеми на
обществото, главно икономическите (и социалните) стратегически
последици от глобализацията, както и неспособността на политическите
елити да ги управляват ефективно.
В този контекст, темата на докторската работа на Билегт Санджа е
не само изключително актуална (особено в контекста на мигрантската
криза в Европа от последните години), но и с потенциал за висока както
теоретична, така и практическа стойност и значимост, които авторът
убедително е обосновал.
2. Оценка на научните резултати
Представеният дисертационен труд е завършено, самостоятелно
проведено научно изследване, което има сложен интердисциплинарен
характер и представя своя автор като притежаващ много добри познания
по:

теорията

на

сигурността,

международните

отношения,

културологията, културната интеграция, културната антропология,
теориите за глобализацията и нейните многостранни последици,
теориите за националните и етническите отношения. Библиографският
списък включва 111 заглавия. Те са реално използвани и цитирани в
текста на дисертацията, което дава възможност да се отличи авторовия
принос в изследването.
Изложението е структурирано в три основни части и представя
пълноценно развитие на темата.
Обектът на изследването и предметът на цялостния анализ в
дисертационния

труд

са

коректно дефинирани и са пряко

и

непосредствено свързани с целта на научното търсене – „на основата на
системен анализ на процесите на глобализация, на факторите на
сигурността и на капацитета на обществото да се справи с нарастващите
проблеми, да се формулират възможните подходи за управление на
етническия фактор като съществен за повишаване на сигурността както
в национален, така и в регионален мащаб“. Тази научна цел убедително
е постигната чрез последователното и в пълен обем решаване на
конкретизиращите я пет основни изследователски задачи.
Специално отбелязвам като сериозно достойнство на работата,
изследването на етническите проблеми като фактор на несигурност в
контекста на всички системни проблеми на обществото в съвременната
епоха.
Положително оценявам и предложените в резултат на анализа
шест практически препоръки за управление на етнически отношения с
цел недопускане на етнически конфликти.
В

цялата

работа,

усилията

и

постигнатите

резултати

са

концентрирани върху два изследователски фокуса: формулирането на
ефективни политики за управление на етническия аспект на сигурността,
базирани на задълбочен крос анализ на етнически, културологични,
политически фактори и обосноваването на тезата за мултикултурната
идентичност като фактор за социетална сигурност.
3. Оценка на приносите в дисертационния труд
Постиженията в докторската си работа Билегт Санджа обобщава в
шест научни и приложни приноси. Като цяло приемам самооценката на
докторанта, като към по-значимите резултати в изследването, заради
тяхната полезност и практическата приложимост, отнасям:
o Аргументирането на социеталната сигурност като ключов аспект
на широката сигурност.
o Обосноваването на каузалната верига „етногенезис – социално

поведение“

като

основа

за

съхраняване

на

националната

идентичност в процеса на глобализация.
o Доказването на ролята на мултикултурната идентичност като
фактор за социеталната сигурност.
Авторефератът към дисертационния труд вярно и точно отразява
неговото съдържание.
3. Критични бележки и препоръки
Препоръките

към работата

не променят оценката ми

за

постигнатите резултати, поради което няма да се спирам на тях в
настоящето становище.
5. Заключение
Давам положителна оценка на дисертационния труд „Етническият
фактор в управлението на системата за сигурност”. В него са спазени
всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в
Република България и Наредбата за Академичния състав на ВСУ за
присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Въз основа на
общата ми оценка за достойнствата на дисертационния труд и
постигнатите научно-приложни резултати, предлагам на научното жури
да присъди на Билегт Баянмунх Бор Санджа образователната и научна
степен „доктор” в професионално направление 3.7 Администрация и
управление, докторска програма „Организация и управление извън
сферата на материалното производство”.
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Член на научното жури:
проф. д-р Величка Милина

