Становище
За дисертационния труд на Станчо Димитров Димитров
на тема : “ Алтернативи за трансформация на администрацията на
изпълнителната власт на Ислямска република Афганистан ” за
присъждане на образователната и научна степен „доктор” по
специалност 05.02.24 (организация и управление извън сферата на
материалното производство)
В предложения от Станчо Димитров дисертационен труд се
разглежда подчертано значима и актуална тема посветена на
проблематика със значителна научно-изследователска и практикоприложна
стойност–
предизвикателствата,
проблемите
и
алтернативите пред реорганизацията на административната власт в
Ислямска република Афганистан- държава
в която бушува
гражданско-религиозен конфликт, разположен е многохиляден
омиротворителен контингент под егидата на НАТО, намира се в
началото на мъчителен преход към пост конфликтно урегулиране и
установяване на нормална държавна власт.
Актуалността и значимостта на избраната за анализ
проблематика са убедително обосновани от дисертанта, както и
вярно са очертани обекта на изследване, изследователския
проблеми, целите и задачите на дисертационния труд. Релевантна е
формулираната теза –че пост конфликтното урегулиране и началото
на стабилизационните процеси в Афганистан ще останат
безрезултатни без продължаващо участие на международната
общност, която следва да разработва и прилага последователни и
целенасочени политики за създаване и укрепване на
административния капацитет на страната в съответствие със
специфичните етно-конфесионални, културни и др. особености и
демократичните постижения и ценности в тази сфера.Времевия
обхват на изследването, е обоснован проблемно и хронологическиобхваща първото десетилетие на 21 в. и включва основните действия
и политики в усилията за изграждане на административната система
на изпълнителната власт, проблемите и предизвикателствата при
тяхното прилагане, както и алтернативите пред тях в обозримо
бъдеще.
Представената
дисертация
се
базира
на
интер
дисциплинарния подход, сполучливо съчетан с методите на
ретроспективния преглед, сравнителния и критичен анализ, на
полевия анализ на място и друг разнообразен методологически
инструментариум. Специално внимание и поощрение заслужават

проведените „теренни проучвания” на дисертанта на място,
дълбочинните интервюта и анкети, осъществени с пилотни групи от
политически личности и експерти в Афганистан и България,
социологическите изследвания и анализа на получените от тях
сведения и данни.
Използвана е разностранна и богата литература и
библиографии- сборници, монографии, студии и изследвания, което
свидетелства за добро познаване на съществуващата литература и
добросъвестно отбелязване на отношението и постиженията на
други автори, засегнали в една или друга степен тази проблематика.
По отношение на документално-източниковата база, работата е
изградена въз основа на автентични публикувани материали,
документални
сборници,
научна
периодика,
различни
информационни източници, които са използвани коректно,
съдействат и разнообразяват авторовия анализ.
В структурно отношение работата е изградена традиционно и
включва предговор, 3 глави, заключение, приложения(сред които с
№ 8 е ползваната литература).Подобен подход дава възможност на
дисертанта да групира проблемите, които анализира в следните
основни направления:
Първото е посветено на специфичните характеристики и
проблеми, пред които се изправя и решава трансформацията на
административната власт в Афганистан, влиянието и ролята на
традиционните племенно-кланови структури в афганистанското
общество от създаването на афганската държавност до наши дни.
Предмет на второто направление е проследяване и анализ на
политиките, средствата и начините по които се осъществява
трансформацията на административната власт. Специално внимание
заслужава авторовия анализ на различните модели на такава
трансформация, сред които той обособява: -на радикалния подход и
трансформация-приложен в Косово, -на умерения подход и преходприложен в Ирак, -на традиционния подход-приложен в Индия.
Анализът на тези трансформации и подходи и направен на високо
професионално равнище, с добро познаване на предисторията,
промените и установяването на нормална администрация в трите
случая, като за два от тях дисертантa ползва лични наблюдения и
опит.
В третото направление, се изследват практико-приложните
измерения на прилаганите политики, извеждат се критерии за
ефективността и резултатите от тях, очертават се политически
алтернативи за последващи дейности в тази насока.
При разглеждане на представените доктрини, политики и
трансформации докторантът показва отлична осведоменост по

основните фактори, процеси и дейности, подлага на паралелен и
критичен анализ
различни виждания, планове, програми,
проследява конкретни практико-политически стъпки и действия,
както и очертава алтернативи и перспективи пред широкия набор от
политики по изграждане на административния капацитет на
изпълнителната власт в Афганистан. Наред с безспорните качества и
достойнства на дисертационния труд, се очертават някои основни
приносни елементи, които дисертантът коректно и сполучливо
извежда в своя автореферат:
- очертаване на основните характеристики ,проблеми и
предизвикателства пред установяване на административните
структури на изпълнителната власт в Афганистан
- императивната потребност от набелязване на алтернативни
политики по трансформацията на тази власт в условията на
незавършен етно-конфесионален конфликт и внушително
присъствие на международен контингент
- очертаване на критерии и подходи относно приложимостта
на алтернативните политики при отчитане на специфичните условия
в страната
В заключение, следва да се отбележи, че в голямата си част
направените оценки, анализи, изводи и съпоставки са аргументирани
и обосновани. Те са подплатени с необходимия автентичен
доказателствен материал. Немалка част от тях са апробирани
публично чрез участието на дисертанта в редица научно-експертни
форуми, обнародването им като студии и статии ( общо 7, от които 2
на английски език, публикувани в 5 алманаси, сборници от научни
конференции, 2 в научни списания) свързани с проблематиката на
дисертационния труд, по която Станчо Димитров се откроява като
високо ерудиран
и професионално подготвен изследовател и
експерт.
Представеният дисертационен труд напълно отговаря на
изискванията на закона и има необходимите качества за успешна
защита. Като давам своя положителен вот, с пълна убеденост
препоръчвам на членовете на уважаемото Научно жури да гласуват
за присъждането на образователната и научна степен „Доктор” по
научна специалност 05.02.24 (организация и управление извън
материалното производство) на Станчо Димитров.
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