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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Концепцията за колективната сигурност се базира на либерално-

идеалистическата парадигма. Един от основните моменти в този модел е

идеята за международно сътрудничество, основано на универсалните

ценности и общочовешки интереси. От тези позиции заплаха за

сигурността представляват тези участници в международните отношения,

които се отказват от сътрудничество, нарушават общоприетите морални и

правни норми. Основно понятие в либерално-идеалистическата парадигма

е всеобщото разоръжаване и колективната сигурност централен обект, на

която са правата на личността. Колективната сигурност се оформя като

единственият път за преодоляване на дилемата на сигурността, която

протича чрез създаването и укрепването на международните институции,

преди всичко по-нататъшното развитие на системата на ООН,

усъвършенстване нормите на международното право и съблюдаване
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общоприетите норми на нравственост. В този ред на мисли, считам че те

избраната тема е актуална и значима.

2.Обща оценка на достойнствата на дисертационния труд.

Дисертационният труд е с обем от 208 страници, като включва увод,

изложение в три глави, заключение, списък с използвана литература.

Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи,

като в края на всяка глава са направени изводи. Списъкът на използваната

литература се състои от 158 заглавия на български, руски и английски

език.

Обект на изследването са съвременните въпроси на колективната

сигурност в европейския регион.

Предмет на изследването са националните и международно

правните норми, регулиращи особеностите на системата за национална

сигурност и връзката й със системата за колективна сигурност.

Целта на дисертационното изследване е обща характеристика на

колективната сигурност, проучване на системата за колективна сигурност

в Европа в рамките на ООН, НАТО, ЕС и ОССЕ, както и ролята на

националната сигурност на държавите в системата за колективна

европейска сигурност.

Съдържанието на всяка от главите е подробно изложено в отделни

параграфи като в края на всяка глава са направени конкретни изводи,

които представляват обобщения и оценки по разглежданата проблематика.

Структурата на дисертационния труд е логична и обоснована,

научният анализ е последователен и включва като обект както познати, но

несистематизирано изследвани проблеми, така и на нови, по-слабо

изследвани проблеми.
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Положително следва да бъде оценен добросъвестния научен анализ

на докторанта, добрия и разбираем стил на писане и добрата литературна

осведоменост.

В дисертацията е използвана и широка гама от изследователски

методи. Изследването се базира на сравнителния анализ, който позволява

съпоставима верификация на процесите. Използва се хронологично-

тематичен подход, както и методът на логическата обвързаност и

взаимозависимост на отделните субекти на анализ. На базата на

структурно-функционалния метод процесите се анализират през призмата

на техните компоненти и на ролята им едни спрямо други.

Използването на подобен разнообразен апарат от средства и подходи

позволява разглеждането в дълбочина на проблемите, като стремежът е не

просто да се подредят факти и да се опишат събития, а да се проследят

процеси и да се дефинират тенденции.

Към формулираните дотук положителни страни на композиционното

изграждане и методологията на дисертационния труд следва да се добави и

положителната оценка на изложението, което съчетава в логическо

единство факти, анализи и изводи. По този начин докторантът е

демонстрирал задълбочено познаване на обекта и предмета на изследване.

Стилът на изложение е издържан, текстът на дисертационният труд

коректно ограничава авторовите изводи и анализи от използваните

текстове на други автори.

Посочената по-горе изворова и изследователска база представляват

добра основа за разрешаване на поставените изследователски задачи. Във

всяка от трите глави докторантът е разрешил определена изследователска

задача.
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3.Характеристика на научните и научно-приложните приноси в

дисертационния труд. Достоверност на материала.

Научните приноси на докторанта могат да бъдат открити най-вече в

обогатяването на съществуващите знания по дадената проблематика и

реализирането им в практиката.

Резултатите от научните изследвания са практически приложими

като лекционни и учебни материали.

4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството

Публикациите свързани с дисертационния труд са 3 (едната в

съавторство). Те отразяват съществени части от изследването и отразяват

получените научни резултати, каквито са изискванията на Закона за

развитие на академичния състав в Република България.

5. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта

Докторантът познава литературната и нормативна основа на

изследвания проблем. Библиографията съдържа 158 заглавия на български,

руски и английски език, които съставляват най-съществена част от

публикуваната научна литература по проблематиката.

6. Оценка за автореферата

Авторефератът отразява основните положения и научните приноси

на дисертационния труд. Направен е съгласно изискванията на ЗРAСРБ.

7. Критични бележки и препоръки

Критичните ми бележки и препоръки са насочени, най-вече към
липсата на ясно формулирани от докторанта научни и научно-приложни
приноси в дисертацията.
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Казаното в никакъв случай не намалява стойността на изследването.

Във връзка с това препоръчвам на докторанта да продължи своята

научноизследователска работа, свързана с аспектите на дисертацията.

Препоръките ми са свързана главно с неоспоримите възможности за

извършване на изследователска работа от страна на г-н Олександър

Смалий.

8. Мотивирано предложение.

1. Представеният за защита дисертационен труд има характера на

завършено научно изследване. Получените научни резултати имат

приносен характер, което ми дава основание да считам, че дисертационния

труд отговаря на Закона за развитие на академичния състав и Правилника

за неговото приложение.

2. Предвид на гореизложеното с пълна убеденост изразявам положителна

оценка на дисертационния труд на Олександър Смалий, докторант на

самостоятелна подготовка към Юридически факултет, Катедра:

„Сигурност и безопасност”, Докторска програма: „Управление в сферата

на сигурността и обществения ред ” и препоръчвам да му бъде присъдена

образователната и научна степен „доктор“.

08.09.2020 г. Рецензент:

/доц. д.н. Драгомир Кръстев/


