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1.Актуалност и значимост на труда.
Феноменът „колективна сигурност“ предизвиква вниманието на
изследователите по няколко причини:
- Сигурността е важен въпрос в развитието на личността,
обществото и държавата.
- Появата в съвременността на нови, възраждането на други и
развитието на предишни, „класически“ предизвикателства,

заплахи и

рискове за различните нива на сигурност налагат търсенето на форми,
организации, подходи и методи за противодействие на несигурността
(конфликти, кризи, войни).
- Глобалният свят налага обединение на ресурси, сили, средства,
цели за решаване на предизвикателствата пред международната политика
и развитието на международните отношения. Търсенето намирането и
прилагането на съвременни, правно обосновани и легитимни действия е
основа на колективната сигурност в света.
Дисертантът прави точна оценка на състоянието на поставените
проблеми, конкретизирани в предмета и обекта на дисертационния труд.
Като основен е идентифициран проблемът за поддържането на мира в
съвременните условия. Той е в основата на издигната изследователска

теза, че „колективната сигурност е ключов фактор в контекста на
поддържането на международната сигурност, защитата на националната
сигурност и сдържането на възможни световни конфликти“. Въз основа на
издигната теза са определени общите цели (да се направи характеристика
и се определи мястото на колективната и националната сигурност),
конкретните задачи и формулирани цели и съответните им правилно
подбрани и приложени (общонаучни, философски и специални) методи на
изследването.
2.Характеристика на естеството и достоверността на труда
Основните въпроси в дисертацията са три: зараждане и еволюция на
концепта

колективна

сигурност

в

различни

и

променящи

се

геополитически условия; форми, организации, органи и системи на
колективна сигурност в Европа и света; взаимодействие и съотношение на
националната и колективната сигурност през 21 век. Анализът с обем 218
с., от които198 основен текст, е разпределен в едно въведение, три глави,
девет параграфа, заключение

и списък с посочени 168 източници и

литература.
Най-напред, О. Б. Смалий определя границите на своето изследване,
рамкирано от общоприетата периодизация на историята – античност,
средновековие, ренесанс, ново и най-ново време (съвременност). Това му
позволява да осмисли началото на идеята за колективна сигурност и да я
развитие като учение за колективна сигурност. Характеристиките на
отделните периоди са илюстрирани с подбрани философски възгледи и
техните изразители (Платон, Аристотел, Цицерон, Епикур, Д. Алигиери, Т.
Аквински, Е. Ротердамски, Н. Макиавели и др. Религиозния трактат на
Дюбуа в случая е надценен.). Макар да говорят за сигурността на
държавата и човека, те са далеч от съвременното разбиране за колективна
сигурност, а както сам пише авторът, „все пак, вече може да се говори за

някакво развитие на колективната сигурност чрез съюзяването на
държавите“. Времената не са подходящи за идеи, които и днес са модерни.
Иржи Подебрад, който изпраща на Луи ХI „Трактат за постигане на мир в
целия християнски свят„ е отлъчен от църквата (но може би защото е
хусит).
Анализирайки етапите на появата и развитие на концепцията за
колективна сигурност в Европа в условията на различни геополитически
предизвикателства, дисертантът стига до изясняването на особеностите на
колективната сигурност и необходимостта от баланс на националните
интереси в условията на защита от вътрешни и външни заплахи. Неговите
разсъждения разкриват как от разбирането за сигурността като помощ,
спасение, лична сигурност и ценност, през разбирането за универсалната
светска власт, способна на осигури вечния мир, благото на всеки и всички
чрез култура на сигурността се стига в крайна сметка до появата на
обществения договор, принципите на международното право, целите и
средствата на външната политика, които полагат базата на съвременното
разбиране на колективната сигурност. Именно, равновесието и балансът
на силите, поддържането на мира, съгласуваните усилия, преградите пред
употребата на въоръжена сила и насилие са фундаментът в разбирането на
колективната сигурност. Въз основа на анализа, авторът дава научно
обосновано определение за колективна сигурност, което е новост за
науката. Той я определя като „сложна система на взаимодействие на
държавите на договорна основа с цел поддържане на мира и сигурността
на всяка от тях на основата на колективни методи на отбрана“.
При разглеждането на втория основен въпрос вниманието е
концентрирано върху европейската сигурност в рамките на ООН,
северноатлантическата система и най-ефективните организации за
колективна сигурност – НАТО, Европейският съюз, Организацията за

сигурност и сътрудничество в Европа. Според авторът, НАТО има
претенциите да се трансформира от военно-политическа международна,
междуправителствена регионална структура с отбранителен характер в
ефективна организация за изграждане и поддържане на глобална
сигурност. На анализ са подложени важните за колективната сигурност
организации - ЕС и ОССЕ и основните им документи - Европейската
стратегия за сигурност от 2003, Глобалната стратегия за външна и
отбранителна политика на ЕС от 2016 г. и др.
Третият кръг въпроси осветлява взаимовръзката между национална
и колективна сигурност. Авторът е избрал за анализ стратегиите за
националната сигурност на четири държави и доказва, че те са абсолютни,
ненарушими, притежават положителни и негативни характеристики. . Чрез
понятието „доверие“ обяснява причината за съществуването на всяка
система за колективна сигурност. Обогатява съществуващи знания като
предлага собствена класификация на заплахите, чрез които обосновава
необходимостта от реформиране на системата за колективна сигурност и
нейния инструментариум (военни алианси, международни организации,
двустранно и многостранно сътрудничество, силови и дипломатически
механизми, деполитизация, невмешателство във вътрешните работи).
3.Оценка на авторското участие в приносите на труда.
Авторът е с личен принос и участие при разработването на
дисертационния труд. Коректно цитира други автори, трудове и идеи.
Много умело прилага методите на изследване: историко-сравнителният,
методите на синтез и системен анализ, правно-нормативните, и накрая,
чрез методите на прогнозиране и моделиране структурира бъдещи
действия и предложения за подобряване на системата за колективна
сигурност. В увода е отразена самооценката на дисертанта за собствените
му достижения. Реалистична е преценката му за прилагането на собствен

подход при определянето на предизвикателствата и заплахите за
сигурност. Сам стига до извода за изграждането на системата за
колективна сигурност на основата на доверието и всеобщия интерес и
последиците от това (което обособявам като новост). Спазването на
принципа за ненамеса във вътрешните работи на дадена държава,
прилагането на комплексен подход за укрепване на сигурността и
необходимостта от деполитизация на регионалните режими за сигурност
отразяват усилията му за обогатяване на съществуващите знания в
теорията и практиката на колективната сигурност.
4.Използване на получените резултати.
Анализът на колективната сигурност от Платон до прага на XXI в.
неминуемо формира резултати и изводи, свързани с общата и конкретната
представа за зараждането и еволюцията на европейската система за
сигурност (независимо от различните наименование – баланс на силите,
Велики сили, високодоговорящите се страни, Лига на нациите, ООН,
европейска/обща

политика

за

сигурност

и

отбрана

и

мн.

др.).

Заключенията могат да се приложат и използват в законодателствата на
заинтересованите

страни,

в

практическата

дейност на

органи

и

институции, заети с механизма на политиките за сигурност и отбрана
(национални, регионални и глобални), в научно-изследователски и учебнообразователни проекти по национална сигурност и ги оценявам като
научни постижения с възможност за приложение в практиката.
5. Оценка на автореферата и публикациите по темата на
дисертацията
Авторефератът

отразява

коректно

изследователската

работа,

постигнатите резултати и формулираните научни и приложни приноси. Те
са откроени и посочени в автореферата. Апробация на самостоятелната му

работа са посочените три публикации (две от които в съавторство),
публикувани в рецензирани научни издания.
6.Оценки, забележки и препоръки.
Дисертационният труд предразполага към много въпроси. Някои от
тях се отнасят към ранния етап на формиране на заглавието, обхвата и
структурата на труда, т.е. те са методологични, „инфраструктурни“.
Бележките, направени на катедреното обсъждане са взети пред вид,
текстовете са редактирани и са отстранени отбелязаните пропуски.
Напълно подкрепям разсъжденията на автора за смисъла и
значението на ООН като международна организация. Той я определя като
опора на колективната сигурност, създадена да противостои на възможни
конфликти с цел да осигури мира в света и всяка държава. Одобряването
на принципите за отхвърляне на употребата на сила и разрешаването на
споровете чрез общоприети правила, поставят дисертанта между
привържениците

на

постмодерната

държавност,

които

считат

колективната сигурност за инструмент на международната политика.
Препоръките към дисертанта са насочени към изясняване на
въпросите, свързани с процесите на вземане на политически и оперативни
решения,

организацията

на

гражданските

и

военните

мисии

и

изграждането на капацитет и способности за влияние на ООН и НАТО.
7. Други въпроси.
Добро впечатление прави разширената историографията на труда.
Коректното цитиране, използването на други автори, творческото
преработване и критика на теории и възгледи, е характеристика на
ерудираност и висока етика на научно и историографско изследване.
Използваните 168 заглавия, източници, документи и изследвания
позволяват на автора да разграничи отделни концепции и етапи в

развитието на системите за колективна сигурност и отбрана в света и
Европа; да анализира и характеризира понятия и категории, с които
работи; научно и аргументирано да критикува авторски позиции, различни
от неговите. С тяхна помощ са осветлени понятия като: „култура на
сигурността“ (Бейкън), вътрешна сигурност (Лок), равновесие на силите
(Кант), „механизъм“ (Гончаров, Кузнецова, Кучик и др., с. 59),
съотношението между колективна сигурност и колективна отбрана (Коен),
сигурност на основата на сътрудничество (Коен), заплаха за сигурността
на личността, обществото и държавата (Прохожев). Критикува, влиза в
дискусия и изказва несъгласие с изказаните тези на редица автори (С.А.
Кривоногова, Де Ует и Ууд), което е израз на самостоятелно и креативно
мислене
Несъмнено добро впечатление оставят формулираните предложения,
свързани с необходимостта от трансформация на инструментариума за
колективна сигурност, съобразени с новите видове заплахи. Съобразно
променените геополитически условия се предлага използването на
качествен комплекс от действия, чрез който да се модернизира системата
за колективна сигурност, да се избегне дублирането на правомощия,
осигуряване на комуникации и сътрудничество между различните
организации.
Някои повторения, забелязани в предварителното обсъждане са
редактирани и избегнати.
8.Заключение.
Изложените

разсъждения

в

дисертационния

научноизследователските способности на

труд

показват

О.Б. Смалий. Успява да се

ориентира в тънкостите на външната политика, да заобиколи тресавищата
на геополитическите интереси при анализа на концепциите за сигурност

на държави и групи държави. В една достатъчно сложна материя, при един
обширен времеви отрязък, при сериозна динамика на геополитически
процеси са допустими грешки и несъвършенства, които в случая не се
отразяват на смисъла и съдържанието на авторовата позиция и анализ.
Направените по този повод бележки не намаляват стойността от
постигнатото в труда. Затова препоръчвам на уважаемото жури да
присъди на Олександър Борисович Смалий образователната и научна
степен „доктор“ в професионално направление 9.1.Национална сигурност.

проф. дин. С. Симеонов
Варна, 02.10.2020

