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РЕЦЕНЗИЯ

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”

ПО ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА
СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД”

В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

9.1 НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

автор на дисертационния труд: Якоб Руб – докторант в катедра „Сигурност

и безопасност”, Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”

тема: „Укрепване на сътрудничеството в областта на националната

сигурност между Държавата Израел и Република България:

теоретичен подход към националната устойчивост”

Научен ръководител: доц. д-р Галина Милева

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Настоящата дисертация представлява едно от първите систематични
изследвания в областта на сигурността на Република България и Израел, то
е посветено на едни от най-спорните въпроси за устойчивостта и
укрепването на националната сигурност чрез внедряване на най-новата
концепция за „Теория на средната школа за НС“, като най-релевантен
догматичен подход в прогнозирането и обяснението на  „теорията за
реализма“ като лидер на съвременния дизайн на държавната сигурност.
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Якоб Руб смята, че разглеждането на националната сигурност само
във военно отношение е твърде тясно, а определението включващо области
като образование, качество на живот и екология, политика, здраве,
безопасност и стойност на живота на отделен гражданин и т.н. - е твърде
широко. Правилното отношение, според него е възприемането на
„средната школа“, един вид компромис между класическата и
постмодерната школа.

Според докторанта „..ако изучаването на националната сигурност е
основна тема на политологията, то сложният характер на
националната сигурност изисква да се обърне внимание и на
множеството различни дисциплини, включително: философия, история,
икономика, политически науки, психология, социология, право, управленски
науки, география, криминология и комуникационни изследвания“.

Актуалността на изследването е обусловена от няколко
обстоятелства, към които можем да отнесем:

- Сътрудничеството между Република България и Израел в борбата
с тероризма, с бежанците в Европа, киберзаплахите, туризма,
технологиите и енергийната сигурност.

- Според изследване на сигурността на университета Хайфа в
Израел, България и нейната стабилност са много важни за
стратегическата зона на Израел поради следните причини:

1) Стратегическа геополитическа, намираща се във „външния
кръг“ и на границата на Турция и Черно море;
2) Разширяване на кръга на подкрепа за Израел на
международната зона;
3) Разрешаване на способността за работа в далечни диапазони,
включително увеличаване на обхвата на разузнаването;
4) Повишаване на икономическата маневреност.

Това са само част от въпросите, на които се опитва да даде отговор
настоящето изследване.
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2.Обща оценка на достойнствата на дисертационния труд.

Дисертационният труд е в обем от 221 страници, структуриран е в

три глави, чието съдържание е изложено в отделни параграфи, въведение,

списък на използваните съкращения, заключение, библиография и 18

страници приложения. В изложението са използвани 8 фигури и 1 таблица.

Библиографията съдържа 307 заглавия на английски език – правни актове,

стратегически документи, научна литература и интернет ресурси.

Обект на изследването е състоянието на националната сигурност на

Р България и държавата Израел през призмата на политически науки и в

качеството й на мултидисциплинарен феномен. Възприемането на

„Теорията на средната школа”, което е вид компромис между

„класическата школа” и „пост модернистичната школа” е подходът, който

според автора най-правилно очертава обхвата, същността и

характеристиките на понятието за национална сигурност.

Предмет на изследването е укрепването на сътрудничеството в

областта на националната сигурност между Р България и държавата

Израел в контекста на разработване и прилагане на нов теоретичен подход

към националната устойчивост.

Целта на дисертационното изследване се състои във формулирането

и предлагането на модерен и иновативен подход за укрепване на

националната сигурност като феномен, изразяващ се в създаване и

демонстриране на автентична теория, способна да обясни и оцени

оптималните фактори на националната устойчивост според местните,

регионалните и глобални географски пространства.

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.
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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.

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. С цел

разкриване на основните характеристики на съществуващите проблеми е

проведено емпирично-статистическото изследване, резултатите от което са

представени в седем приложения в края на дисертацията, които

аргументират и доказват основната теза на разработката, както и

съпътстващите подтези.

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
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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.

3.Характеристика на научните и научно-приложните приноси в

дисертационния труд. Достоверност на материала.

Научните приноси на докторанта могат да бъдат открити и в трите

основни направления, изискуеми при оценката на дисертационен труд:

новост в науката, обогатяване на съществуващи знания, приложение на

научните постижения в практиката. Изразявам пълно съгласие с

формулираните от докторанта основни научни приноси.

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 (три). 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 307 заглавия на английски

език, които съставляват най-съществена част от публикуваната научна

литература по проблематиката. Добро впечатление прави цитирането и на

български автори работещи в тази област.
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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

Наред с всичко положително към така представеното дисертационно

изследване могат да бъдат отправени и някои препоръки с оглед

подобряване работата на докторанта в бъдещата му изследователска

дейност.

На първо място: на няколко места в дисертацията Якоб Руб допуска
терминологично объркване на документите: Концепция за национална
сигурност на Р България /1998 г./ и Стратегия за национална сигурност
на Р България /2011 г./;

На второ място: изключително спорно е твърдението на докторанта,

че: „…националната отбранителна система на България е в „сива зона“

между НАТО и бившия Варшавски договор. Това се отразява във факта,

че България е по-малко интегрирана в НАТО, от държави като Австрия,

Швейцария, Финландия и Швеция, но също така и в сравнение със

страните от бившия "Варшавски договор", които са били в сферата на

влияние на Съветския съюз“.;

На трето място: Якоб Руб би могъл да разгледа в своята разработка и
практическите проблеми, които затрудняват сътрудничеството между
република България и Държавата Израел в областта на сигурността.

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.
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Препоръките ми са свързана главно с неоспоримите възможности за

извършване на изследователска работа от страна на г-н Якоб Руб.

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 Якоб Руб, 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“.

02.02.2020 г. Рецензент:

/доц. д.н. Драгомир Кръстев/


