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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем
Корупцията е обществено явление, което е познато на човечеството
от древни времена. Макар и да звучи парадоксално, все още липсва ясна и
добре

структурирана

обществена

представа

за

същността

и

характеристиките на това явление. Проблемът се усложнява и от
отсъствието на категорична правна дефиниция на понятието „корупция“,
макар че то се използва като официален и законов термин. В него обаче се
влага различно съдържание в различен институционален и правен
контекст. При тази ситуация е необходимо по-прецизно очертаване на
възможните интерпретации и внасяне на определено единство в
разбирането на термина „корупция“.
Изучаването на детерминантите на корупцията е изпълнено с редица
сериозни затруднения и на първо място с факта, че естеството на това
явление се определя не от някакъв конкретен фактор, а от цял комплекс от
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причини. В същото време е изключително трудно да се изолира и оцени
степента на въздействие на всеки индивид.
Корупцията, като всеки друг социален феномен, е тясно зависима от
степента на развитие на обществото, от характерните му социалноикономически отношения и съответните интереси и форми на тяхното
прилагане.
Коста Влъчков смята, че „...в контекста на глобализацията
корупцията престана да бъде проблем на отделните държави и се
превръща в световен проблем“. Въпросите, на които докторантът се
опитва да отговори, са свързани с феномена корупция, как може
антикорупционната политика да победи в националната държава и какви
мерки трябва да предвиди световната общност в тази посока? Трябва ли
държавите да прехвърлят индивидуалната антикорупционна функция на
нивото на международните организации или ще бъде по-ефективно да се
промени векторът на вътрешната политика в рамките на възникващата
тенденция за укрепване на държавния суверенитет на отделните държави?
Това са само част от въпросите, на които се опитва да даде отговор
настоящето изследване.

2.Обща оценка на достойнствата на дисертационния труд.
Дисертационният труд е в обем от 285 страници, структуриран е в
четири глави, чието съдържание е изложено в отделни параграфи.
Основният текст е в обем 243 страници и включва 8 таблици, 9 диаграми,
7 фигури.
Използваната библиография включва 424 литературни източника на
български, руски, английски, немски език, сред които нормативни актове,
монографии, студии, статии, интернет сайтове и др.
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Обект

на

изследването

е

международната и

националната

нормативна база за борба с корупцията и международното сътрудничество
в противодействието й.
Предмет на изследването са международните и национални
политики за борба с корупцията.
Целта на дисертационното изследване е извършването на критичен
анализ на международните и национални политики за борба с корупцията,
и на системата за международно сътрудничество на държавите в
противодействие на явлението. 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.
Постигането

на

определената

цел

на

изследването

изисква

формулирането и решаването на следните задачи:
1. Да се направи кратък исторически преглед на явлението корупция и
борбата срещунея, който да утвърди тезата, че то е повсеместно и
валидно за всички обществено-икономически и политически епохи
явление, срещу което са вземани мерки за ликвидиране.
2. Анализ на международното законодателство за

формулиране на

концепцията за корупция, за изучаване неговата специфичност,
основни характеристики и допуснати слабости.
3. Анализ на универсални и регионални механизми за борба с
корупцията и грешки в прилагането им.
4. Разкриване на силните и слабите страни на международните
антикорупционни документи, основните видове международно
сътрудничество по отношение на съответните международни
договори.
5. Да се обоснове необходимостта от международно сътрудничество в
борбата срещу корупцията и нейните транснационални форми на
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основата на концепцията за общи мерки в противодействие срещу
явлението.
6. Анализиране

на

международните

политически

последици

от

присъединяването на България към съвременните международни
антикорупционни стандарти и се направят изводи за грешките при
прилагането им.
7. Оценяване качеството на антикорупционната политика на Република
България;

установяване

на

основните

противоречия

между

българското и международното законодателство в тази област и
очертаване начините и

средствата за разрешаване на тези

противоречия.
8. Да се обобщят перспективите за ефективното участие на Република
България в международното антикорупционно сътрудничество и се
очертаят възможности за неговото разширяване.
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.
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. Представената работа използва принципите на историцизма и
обективността, системните, историко-сравнителните, статистическите и
проблемно-хронологичните методи.
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Методологичната

основа

на

дисертацията

е

общонаучният

диалектически метод на познание. Методът „case-study“ се използва за
оценка на ролята на организациите на гражданското общество в
международното сътрудничество в борбата с корупцията, както и за
проучване на опита на борбата с корупцията в отделните държави.
Като теоретична основа е използван системният подход, който се
характеризира с внимание към взаимодействието на държавните и
недържавните участници, промяна на ситуацията в световната политика,
правата на човека и глобалното гражданско общество.
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
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.
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3.Характеристика на научните и научно-приложните приноси в
дисертационния труд. Достоверност на материала.
Научните приноси на докторанта могат да бъдат открити предимно в
областта на обогатяване на съществуващи знания и приложението на
научните постижения в практиката.
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 17 (седемнадесет).
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 424 заглавия на български,
руски, английски и немски език, които съставляват най-съществена част от
публикуваната научна литература по проблематиката.

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.
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На първо място – по-прецизно дефиниране на предмета на
дисертационния труд;
На второ място – приносите са разделени на „научно-приложни“ и
„научно-практически“, което е едно и също;
На трето място – не приемам първия от така формулираните
„научно-приложни“ приноси.
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.
Препоръките ми са свързана главно с неоспоримите възможности за
извършване на изследователска работа от страна на г-н Коста Влъчков.

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 Коста Кирилов Влъчков, докторант на
самостоятелна подготовка към Факултет: „Международна икономика и
администрация”, Катедра: „Администрация и управление, и политически
науки”, Докторска програма: „Политология” и препоръчвам да му бъде
присъдена образователната и научна степен „доктор“.

23.11.2020 г.

Рецензент:
/доц. д.н. Драгомир Кръстев/
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