СТАНОВИЩЕ
от професор доктор Владко Мичов Иванов
препдавател в катедра „Сигурност и граничен контрол“, факултет „Полиция“,
Академия на МВР
относно дисертационнен труд на Олександр Борисович Смалий под заглавие
"КОЛЕКТИВНА СИГУРНОСТ В ЕВРОПА НА 21 ВЕК" представен за
присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално
направление 9.1. „Национална сигурност“, докторска програма „Управление в
сферата на сигурността и обществения ред“. Научен ръководител:

проф. д-р

Емил Константинов.
Основание за изготвяне на становището: Заповед рег. № 464/20.07.2020 г.
на ректора на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д-р
Петър Христов.

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем
Разработената тема е част от широко експлоатираната проблематика
свързана с бъдещето на националната сигурност. Това, което я прави актуална,
значима и уникална е гледната точка на

Олександр Смалий, гражданин на

Украйна. Фактът, че тази държава е на границата на НАТО и ЕС с Русия, разделя
Запада и Изтока (като геополитически понятия) дава специфична визия за
разсъждения. В този смисъл тя обогатява българската и европейската научна и
професионална постановка за националната сигурност.
Не познавам лично автора на дисертационния труд, но материята ме
заинтересува - през 2011 г. издадох монография с подобна насоченост и направих
сравнителен анализ с който актуализирах позициите си. От приложените
документи е видно, че докторантът е зачислен на самостоятелна подготовка в
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катедра „Сигурност и безопасност” при Юридическия факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър” – гр. Варна. През настоящата година работата му
приключва успешно в същата катедра.
2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд
Представените

материали

показват,

че

процедурата

отговаря

на

академичите стандарти и изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото
приложение за получаване на образователна и научна степен “доктор”.
Разработката е изпълнена в три основни части - уводът дава насока за
ефестивни търсения и обобщения с които завършва всяка глава, заключението
обобщава намереното и завършва анализа съгласно поставените цели и задачи.
Литературната осведоменост на автора е отлична, използвани са 158 източника на
български, руски и английски език.
3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в
дисертационния труд
Приемам приносите на дисертационният труд така, както ги е аргументирал
и дефинирал авторът в Автореферата, част V, стр 27. Ценни идеи има и в
Заключението. Според мен те могат да се синтезират в няколко научно-приложни
насоки.
Задълбочени теоретични обобщения в сферата на сигурността на базата на
множество школи и автори от различни епохи и геополитически полюси.
Позоваването на източниците е коректно, авторът е достигнал високо
образователно ниво, което прехожда в аналитичен стил и логични обобщения.
Колективната сигурност като категория е изяснена задълбочено. От нея
тръгват редица приложни следствия относно средата за сигурност, военните
визии в конфликтологията и стремежът за комплексен отгорвор на новите заплахи
пред държавата, регионалната и глобалната сигурност.
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Представено е аналитично, синтезирано познание за съществуващите
международни механизми за контрол, предназначени да предотвратят военни
заплахи. Критично е оценена „тяхната обемност и ниска оперативност“, която ги
прави недостатъчно ефективни. Дават се насоки за тяхната трансформация с
оглед предизвикателствата от началото на 21 век.
Много добре са видяни и дискутирани организациите за международен
контрол. Същите аргументирано са представени като резултат от компромис
между колективните цели и националния суверенитет. Разсъжденията за
принципа на доверие са забележителни, поставен е въпросът за намесата във
вътрешната сигурност чрез външни механизми и субекти. Авторът е могъл да
даде повече примери от региона на Централна Европа в това отношение.
В крайна сметка кандидатът е достигнал до „… комплексен подход към
проблемите

за

подобряване

на

ефективността

на

функционирането

на

регионалните режими за сигурност.“ Този подход е разискван от много автори,
което докторантът първо е анализирал, след това е обобщил и на края е дал своята
гледна точка. Приемам я като умерена, дипломатична, без резки искания за
промени в средата и правната рамка. Това е характерният стил на ЕС по
границите с Изтока, но той трябва да бъде преосмислен с оглед тенденциите за
връщане на национализма в различни форми и намесата на нови, възходящи
центрове на икономическа, етнорелигиозна и военна сила.
Правната система за международна сигурност е проучена задълбочено,
контекстът на промените е доловен, формулирани са и новите заплахи. Предлагам
на автора по-смела интерпретация на дилемата „сила или правни актове“ за да се
отговори по-ясно и на въпроса за приоритетите и инструментите на системата за
колективна сигурност в нашия регион. От нея ще зависи по какъв път на защита
ще поемат малките държави.
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Дисертационният труд е пример за по-нататъшни разработки по темата.
Заключението, че „…колективната сигурност на различни етапи се осъществява
след военни събития, както и формирането на нови системи на международното
право“ показва, че геополитическата концепция от древно време не е постигнала
никакви превантивни резултати и човечеството в крайна сметка се изправя пред
проблемите за войната, мира и механизмите за защита на държавите.
За обобщение на моята позиция взимам повод от констатацията в т. 5, стр.
195, че „Европейската система за колективна сигурност на ХХI-ви век притежава
редица признаци, които качествено я отличават като специфично явление.“
Приемам аналитичните достижения на автора, оптимистичното преосмисляне на
категориите и концепциите за сигурност. Пожелавам му да продължи в тази
посока със собствена концепция, която ще надгради дисертацията и ще даде
повече приложни механизми за гарантиране на колективната сигурност и
националните въжделения на малките държави в условията на несигурност,
съревнование и студен мир.
4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството
Дисертационният труд е предшестван от три публикации на английски език
в авторитетини издания. Те представят възлови аспекти на темата и подкрепят
позитивните оценки за цялостната работа на докторанта.
5. Оценка за автореферата
Представеният Автореферат е в обем от 27 стр. Разработен е в съответствие
с академичните правила. Същият отразява общата схема, композицията и
достиженията на дисертационния труд.
6. Критични бележки
Докторатът

е

предимно

теоретично-методологическа,

подчертано

балансирана, добре замислена и изпълнена система. Но международният ред е
арена по-скоро на конфликти. Според мен авторът се стреми да избегне детайли,
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които ще го ангажират и политически в днешната сложна среда за сигурност.
Предлагам му да развие концепцията си от гледна точка на националните
особености на Украйна и да участва активно в бъдещето на прекрасния братски
народ в центъра на Европа.
Най-важното в тази материя е да се откроят националните проблеми на
независимите държави и участващите в съюзи. Основополагащи са и
цивилизационните промени, които засягат държави като България и Гърция,
поради факта, че са на миграционния път Близък Изток – Запарна Европа. За
разлика от нашия регион, Украйна е държава, заобиколена от близки етнокултурни и политически установени общности и според мен за този регион поважни са военно-политическите концепции и стратегии.
Критичният анализ на модела на ЕС е пропуск на автора не само поради
общите граници с него. Той е дискусионен и възлов за бъдещето на всички,
защото се колебае между общност на нациите, съюз на суверенните държави и
пространство на федериране с евроатлантически приоритети. Това не е моделът
на „Европа от Атлантика до Урал“. Без да се засягат конюнктурни политически
аспекти според мен е възможно всички ние (обединени в науката) да намерим
консенсус и да намалим подозренията, хибридните войни и дългосрочните
предизвикателства, които сами си създаваме и после трудно решаваме като
европейци. Националните приоритети в това отношение са безусловни опорни
стълбове, въпросът е кой модел за сигурност би ни препоръчал авторът –
предимно икономически, блоков, типично национален с ясни граници или трябва
да се търси нещо ново за XXI век?
7. Оценка на дисертационния труд
Разработката представена от Олександр Смалий е безспорно научно
съчинение, отговаря на академичните критерии, генерира дискусия и носи
приноси за националната и европейската наука по перспективна тема. Като
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отчитам задълбоченото теоретично равнище, следствията за оперативната
практика, образователното и научно израстване на кандидата, заключавам, че
докторатът представлява завършено, лично постижение с ясно видими резултати,
отговарящо на изискванията за получаване на образователната и научна степен
“доктор”.
Горното ми дава пълно основание еднозначно да дам позитивна оценка на
представения

труд

от

Олександр

Борисович

Смалий

под

заглавие

"КОЛЕКТИВНА СИГУРНОСТ В ЕВРОПА НА 21 ВЕК", представен за
присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално
направление 9.1. „Национална сигурност“, докторска програма „Управление в
сферата на сигурността и обществения ред“.

19.08.2020 г.

ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО:

София
(проф. д-р Владко Иванов)
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