РЕЦЕНЗИЯ
НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“
от доц. д-р Блага Иванова Благоева, УНСС, факултет „Международна
икономика

и

политика”,

катедра
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професионално

направление: 3.3.Политически науки
Автор на дисертационния труд: Коста Кирилов Влъчков
Тема на дисертационния труд: „Международни и национални
политики за борба с корупцията“
Настоящата рецензия е изготвена на основание на Заповед №
944/27.10.2020 на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“, съобразно която
съм включена в състава на Научно жури за защита на дисертационен труд
за придобиване на ОНС „Доктор“ в професионално направление 3.3.
Политически науки, специалност “Политология“
І. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Представеният за защита дисертационен труд е не само актуален за
нашето съвремие, той е сред „чувствителните“ обществени проблеми,
както в света, така и в България. От вътрешно-общностен корупцията се
превръща в световен
взаимосвързаност

в

проблем, поради процесите на глобализация и
съвременния

свят.

Дотолкова,

доколкото

преодоляването на негативните последствия от нея изисква от една страна,
системни държавни политики, а от друга – международно-правни решения,
настоящият дисертационен труд може да бъде оценен като системен опит в
българската научна литература за изследване и анализ на проблема. Темата
на изследването е коректно и прецизно формулирана – налице е пълно
съответствие между заглавие и съдържание на дисертационния труд.
Изследването се отличава с балансирано съчетаване на теоретични
познания и умения за практически анализи. Наред с посоченото, авторът
демонстрира широка историческа и философска култура и добра
информираност за актуалните измерения на изследвания проблем. Видно е,
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че К. Влъчков познава основната научна литература по проблемите на
корупцията и международните и национални нормативни актове.
В съдържателно отношение изследването на К. Влъчков се
характеризира с прецизност на анализа, логично изложение, свободна
интерпретация на тези и авторски мнения, коректност при позовавания и
цитирания. Едно от основните достойнства на труда е умелото съчетаване
на теоретични постулати и анализи с емпиричен материал, синтезиран и
подчинен на общата логика на изследването.
Много добро впечатление в дисертационното изследване прави
онагледяването на текста с таблици, диаграми и фигури; което позволява
по-доброто възприемане на основните тези и изводи. В този план е редно
да се отбележи, че докторантът коректно е посочил, кои от таблиците,
диаграмите и фигурите са авторски и кой е източникът на другите.
Представените Приложения не са самоцелни, а са естествена илюстративна
част към основния текст.
В структурно отношение трудът е балансиран и се състои от увод,
четири глави (с обособени параграфи), заключение, приложения и
използвана литература.
Общият обем на дисертацията – 285 страници (от които 243 основен
текст) изцяло отговаря на стандарта. Използваните литературни източници
(424 заглавия на български, руски, английски и немски език, документи и
интернет ресурси) са изцяло удоволетворителни като времева актуалност и
тематична насоченост.
Уводът съдържа всички атрибути на дисертационно изследване:
коректно определени актуалност, обект, предмет и цел на труда; логично
са

очертани

изследователските

задачи

и

инструментариум; както и ограниченията на анализа.
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методологическият

Темата на дисертацията, логично предпоставя очертаните обект –
„Международна и национална нормативна база за борба с корупцията и
международното сътрудничество в противодействието й“ и предмет –
„Характеристика на международните и национални политики за борба с
корупцията“ на изследването.
Целта на дисертационния труд е коректно формулирана – „критичен
анализ на международните и национални политики за борба с корупцията
и на системата за международно сътрудничество на държавите в
противодействие на явлението, като акцент е поставен на слабите им
страни, както и да се разработят препоръки в интерес на подпомагане на
изграждането на модерна концепция за противодействие на корупцията“.
Изхождайки от поставената цел, авторът очертава и основните
задачи, които трябва да бъдат решени в процеса на изследването: (1)
исторически преглед на явлението корупция и борбата срещу нея; (2)
анализ на международното законодателство за

формулиране на

концепцията за корупция; (3) анализ на универсални и регионални
механизми за борба с корупцията и грешките в прилагането им; (4)
разкриване

на

антикорупционни

силните

и

документи

слабите
и

страни

основните

на
видове

международните
международно

сътрудничество; (5) обосноваване необходимостта от международно
сътрудничество в борбата срещу корупцията и нейните транснационални
форми на основата на концепцията за общи мерки в противодействие
срещу нея; (6) анализ на международните политически последици от
присъединяването

на

България

към

съвременните

международни

антикорупционни стандарти и извеждане на основните слабости и грешки
при прилагането им; (7) оценка на качеството на антикорупционната
политика на Р България и извеждане на основни противоречия между
българското и международното законодателство; (8) формулиране на
перспективите за ефективно участие на България в международното
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антикорупционно

сътрудничество.

Трябва

да

отбележа,

че

така

поставените задачи са логично подредени, но според мен някои от тях се
застъпват и спокойно биха могли да бъдат сведени до четири основни,
следващи структурата на дисертацията. Наред с посоченото в така
формулираните задачи, се съдържа и тезата на автора – че корупцията е
„повсеместно

и

валидно

за

всички

обществено-икономически

и

политически епохи явление, срещу което са вземани мерки за
ликвидиране“, но в съвременният свят то придобива глобален характер и
изисква международно сътрудничество за преодоляване. Теза, която между
впрочем не е специално формулирана в Увода. В този план на мисли в
посочените задачи експлицитно се съдържат и някои авторови хипотези,
които също не са изведени самостоятелно.
Изхождайки от позицията, че корупцията в съвременните общества е
сложно и многоаспектно явление, докторантът коректно определя
субективните и обективни ограничения на своето изследване.
Избраната от автора методология е продуктивна и подходяща за
изследването. Представена е от историческия, системния и сравнителния
подходи

и

допълнена

от

методите

на

статистиката,

анализ

на

съдържанието, „case-study“ и други частно-изследователски методи.
Избраните подходи и методи позволяват изпълнението на формулираните
задачи и постигане на основната цел на дисертацията.
В Първа глава се направен преглед на историческите сведения за
възникване и развитие на корупцията. Анализът е съобразен със
спецификата на социално-икономическия, политически и културен
контекст на конкретните исторически етапи от развитието на явлението –
Античност, Изток, Средновековие, Модерност и Съвременност. Авторът
показва, че успоредно с развитието на корупцията, винаги са се търсели и
развивали и различни антикорупционни механизми. Мотивирано е
направен изводът, че през различните исторически епохи, проявата и
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разпространението на корупцията се дължи на разнообразни и комплексно
проявяващи се причини, които са коректно идентифицирани и анализирани
в дисертационния труд.
Всъщност, първа глава доказва, че авторът е запознат с основните
теоретични измерения на проблема, може да анализира и синтетично да
представя налична информация.
Втора глава е вербална материализация на широките познания на
автора за теоретичните основи и изследователските подходи в научната
литература по проблема корупция. Направен е сполучлив опит за
формулиране на изчерпателно (адитивно) определение на феномена
„корупция“, като изрично е подчертано, на основата на многобройни
изследвания и документи, че все още не съществува общовалидна
дефиниция. Опитът на автора за подобно определение, може да се оцени
като принос към научната литература. Направен е мотивиран извод, че
една от пречките за изработване на работещ правен механизъм –
национален и международен - за борба с корупцията е липсата на единно
съдържателно разбиране за нея. Анализът на съдържанието на корупцията
и

установяването

на

основните

й

характеристики,

направени

в

дисертационното изследване, са от актуално практическо значение.
В Трета глава е развит един от основните приносни елементи на
дисертационното изследване, защото въз основа на широк и разнообразен
масив от източници, е направен задълбочен и критичен авторов анализ на
антикорупционната нормативна база на ниво Европейски съюз и Съвета на
Европа: конвенции, споразумения, програми, на които се опира
международната политика за борба с корупцията. На анализ е подложена
антикорупционната дейност и на ООН, и ОИСР и се прави опит за
извеждане на основни тенденции, свързани с нея. Авторът прави следните
мотивирани
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изводи,

свързани

с

международната

антикорупционна

дейност: международното сътрудничество в тази област е в начален
стадий; тестовете за интегритет са необходими за предотвратяване на
корупцията сред служителите от всички нива; ефективността на
антикорупционните

политики

на

ЕС

зависи

от

включването

на

антикорупционни мерки в цялостния процес на реформа в ЕС.
В Четвърта глава е концентриран основния приносен характер на

дисертационното изследване, защото се предлага обща характеристика на
българската политика за превенция и борба с корупцията и е развит анализ
на основните резултати от прилагането на политиката, в контекста на
реформите

в

наказателно-правната

уредба

на

престъпленията

от

корупционен характер. Представен е емпиричен материал, доказващ, че в
съвременното българско общество корупцията от социален феномен се е
трансформирала в социална институция, характеризираща се с редица
институционални особености, проявяващи се както в политическите
институции, така и в институциите на съдебната власт. Направени са два
важни и мотивирано защитени извода: (1) корупцията е сложно, системно,
самовъзпроизвеждащо се и опасно социално явление, изразено в
„наемническото“ използване от длъжностните лица на тяхното официално
положение за лично обогатяване и това води до деформация на
държавните и обществените отношения и (2) нивото на корупция в
социалните отношения в България се определя от цял комплекс от фактори
и причини. В този план на разсъждения би било интересно да се разгледа
проблема за това, има ли връзка корупцията и нейните форми с
народопсихологията на българите.
Заключението отговаря изискванията, като съдържа основните
изводи от авторовия анализ. Формулирани са три групи основни извода,
които синтезирано представят постиженията от направения анализ – на
глобално равнище, на равнището на Европейските институции и на ниво
България. Изводите имат и доказателствена стойност в потвърждение на
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основната цел на дисертацията. Посочените изводи се характеризират с
конкретност, критичност и обоснованост. Те не са самоцелни, а са изцяло
резултат от направения анализ. Посочените изводи и направените
препоръки са изцяло постижения на К. Влъчков.
ІІ. Оценка на научните и научно-приложни приноси
Приемам посочените от докторанта Кирил Влъчков приноси на
дисертационния труд. Те коректно са разделени в две групи, а именно:
Научно-приложни приноси: (1) аргументирано

изследване и анализ на

теоретико-методологическите аспекти на международните и национални
политики за борба с корупцията; (2) класификация и систематизация на
видовете и формите на корупция и индикаторите, за установяване на
потенциални корупционни прояви; (3) прецизирани (и обогатени и
доразвити) са понятия и дефиниции, свързани с политиките за борба с
корупцията, както и с определянето на антикорупционните мерки; (4)
анализ на динамичните процеси при превенцията на корупцията и
зависимостта ѝ от различни вътрешни фактори и формулирани конкретни
мерки за актуализация на съществуващите законови нормативни актове.
Научно-практически приноси: (1) извеждане на концепция, че основа на
превенцията на корупцията и организираната престъпност е формирането
на единен „антикорупционен език“, като действията бъдат подчинени на
националните интереси и приоритети за превенция на корупцията; (2)
аргументирани са необходимостта и полезността от приложение на
политиките, практиките и мерките за създаване на нов Закон за превенция
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; (3)
аргументирана е необходимостта от интердисциплинарен подход в
работата на образователните институции, ангажирани с обучението за
противодействие на корупцията.
Посочените от автора приноси, оценявам като адекватни и значими за
теорията и практиката.
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ІІІ. Критични бележки и въпроси
Нямам формално основание за отправяне на критични бележки към
рецензирания дисертационен труд. Изследването е на Кирил Влъчков и
неговите мнения и заключения са защитени коректно. С оглед на голямата
актуалност на проблематиката на дисертационния

труд, препоръчвам

неговата публикация като монография.
Към дисертационното изследване имам някои технически бележки:
• Уводът на дисертацията не трябва да предшества нейното
съдържание;
• В Увода би било добре да бъде направен самостоятелен анализ
на изследванията на корупцията – достижения, проблеми,
решения;
• Налице са технически и буквени грешки (преди всичко липса
на интервали между думите).
Към

докторанта

имам

един

въпрос:

Има

ли

отношение

националната (групова) политическа култура към явлението корупция и
по какви линии маже да се търси?
ІV. Оценка на автореферата
Авторефератът съдържа необходимите елементи и информация,
които

съответстват

на/

и

адекватно

отразяват

съдържанието

на

дисертационния труд. Справката за публикации по темата на дисертацията
е напълно достатъчна и отразява предхождащи изследвания по темата.
V. Заключение
Дисертационния труд на

Кирил Влъчков съдържа достатъчно

научни и научно-приложни резултати. Съдържанието доказва, че
докторанта притежава способности за самостоятелни научни изследвания.
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Качествата на дисертационния труд ми дават основание да заключа,
че той в пълна степен удоволетворява изискванията на ЗРАСРБ и
Правилника за неговото прилагане.
Без колебание предлагам на научното жури да присъди на Кирил
Влъчков научната и образователна степен „доктор“ по професионално
направление 3.3. Политически науки (Политология).

Подпис:………………………………………….
20.11. 2020 г.
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