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Данни за дисертацията:
Дисертационният труд е представен във вид и обем, съответстващи на
изискванията към подобни научни продукти. Той е с обем 305 страници и се
състои от увод, изложение в четири глави, заключение,
списък с
използваната литература и 18 приложения. Съдържанието на всяка от главите
е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са направени
конкретни изводи. Основният текст е в обем 243 стр= и включва 9 таблици,
13 диаграми, 9 фигури. Използваната литература включва 424 източника на
български, английски, немски и руски език, сред които нормативни актове,
монографии, студии, статии, интернет сайтове и др.
Авторите и изследванията, които се използват и анализират в дисертацията
свидетелстват за много добра научна осведоменост на докторанта по
изследваната от нето тема.
Актуалност и значимост на темата: Корупцията е перманентен
проблем, който през вековете съществува в разнообразни форми и схеми. Тя
е неотделима част от властта

и се проявява във всички сфери на

обществения живот. През 21 век промяната се изявява само в глобалния
характер на проявление, характерно за специфичния характер на процесите и
явленията в съвременния свят. Корупцията като постоянна част от
националното, регионалното и международното развитие предопределя
търсенето на ефективни решения и засилва необходимостта от диалог и
сътрудничество. Неоспорима е актуалността на поставената за изследване
тема.

В увода са спазени основните изисквания, ориентирани към очертаване
на

предмета,

обекта,

целта

и

научноизследователските

задачи

на

изследването. Всеки един от тези елементи на увода показват добро
разбиране на темата, както и основните акценти, върху които трябва да са
осъществява анализа.
Всяка една от четирите глави на дисертационния труд строго
следва

тематичната

логика,

представена

в

увода.

Тяхното

структуриране от историческата ретроспекция през теоретичните
достижения, към европейските политики и българските действия,
насочени към борбата с корупцията във времеви и геополитически план
дават възможност на докторанта да формулира ясен и добре обоснован
модел за борба с корупционните схеми, прилагани в обществата. Има
логична взаимовръзка между отделните сегменти на изследването,
което е и гаранция за неговата завършеност.
Дисертационният труд е добре разработен, с използването на
многообразни източници, чиито анализ представя сложната и
многопластова картина на разнообразните форми, правни аргументи,
както и политическите акции, ориентирани към ефективна борба с
корупцията.
Научни приноси:
Дисертационният труд съдържа научни резултати, които имат
приносен характер с висока експертна стойност. Неоспорим факт е, че
докторантът

е

извършил

задълбочено

изследване

на

теоретико-

методологическите аспекти на международните и национални политики за
борба с корупцията, чрез анализ на техния икономически, политически,
финансов и морален характер. Като съществен принос на изследването могат
да бъдат определени ясно посочените индикаторите, чрез които с висока
степен на точност може да се установи наличието на потенциални
корупционни прояви, които могат чрез превенцията и прилагането на

своеобразни мерки, да бъдат предотвратени. Направеният в дисертационния
труд анализ на динамичните процеси създава логично основание при
превенцията на корупцията и зависимостта ѝ от различни вътрешни фактори
да се търси прилагането на ефективен модел за настъпателна и перманентна
работа , свързана с актуализация на приетите законови нормативни актове.
Направеният в изследването анализ формулира и конкретни
научно-практически изводи, ориентирани към препоръки, свързани с
формирането на единен „антикорупционен език“, или доказаната
ефективност от отнемането на незаконно придобито имущество. Друг
принос на докторанта, чиято актуалност е перманентна, е свързан с
тезата за използване

на интердисциплинарния подход за цялостен

анализ на явлението, който да бъде използван в работата на
образователните

институции,

ангажирани

с

обучението

за

противодействие на корупцията.

Критични бележки и препоръки.
Препоръките ми към представеното изследване са свързани с
излишната номерация на отделните части в увода. Този техничесдки проблем
не намалява достойнствата на дисертацията. Неоспорваната актуалност на
изследваната тема предполага докторантът да продължи да разработва
темата, която е с доказана неизчерпаемост в политически, икономически,
социален и най-вече правен аспект.
От съществено значение е отсъствието на плагиатство в текста.

Публикации:
Коста Влъчков е утвърден експерт в областта на борба с корупцията,
ярко доказателство за което са представените 17 статии на български и
английски език. Голяма част от тях са представяни

на международни

конференция и експертни срещи, което за пореден път показва неговите
позиции в професионалната колегия.
Авторефератът, който се състои от 40 страници, пресъздава обективно
и пълно съдържанието на дисертационния труд.
Заключение;
Представеният за публична защита дисертационен труд

в пълно

съответствие с изискванията за придобиване на образователна и научна
степен “Доктор” на ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и
Правилника за придобиване на научни степени във Варненския свободен
университет „Черноризец Храбър”. Това е сериозно основание да предложа
на уважаемите членове на научното жури да присъди образователна и
научна степен “ДОКТОР” в научната област „Социално, стопански и правни
науки”, професионално направление 3.3. „Политически науки, научна
специалност „Политология”” на Коста Кирилов Влъчков.
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