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С Т А Н О В И Щ Е
От доц. д-р. Ангелина Мирославова Марковска, ВТУ "Св.св. Кирил и

Методий" на дисертационния труд на Коста Кирилов Влъчков на тема

"Международни и национални политики за борба с корупцията",

представен за придобиване на образователна и научна степен „доктор по

политология”, по научна специалност 3.3. Политически науки

Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Представеното на вниманието на уважаемото научното жури

дисертационно изследване на г-н Влъчков е сериозен и задълбочен научен

труд с фокус върху вечно актуалната и поради това непреходна тема,

свързана с измеренията и мащабите на корупцията, както на национално,

така и на глобално ниво, както и с усилията по създаване и прилагане на

работещи международни и национални антикорупционни политики.

Въпреки големия по обем научен апарат, доклади и теренни

проучвания свързани с темата на дисертацията, в българското научно-

изследователско поле все още липсват ясни дефиниции на понятието

"корупция", както и стратегически модели за справяне с корупционните

практики, съобразени с българската политическа система, политическа

култура и национален натюрел. В този смисъл, дисертацията на г-н Коста

Влъчков запълва успешно този вакуум, като придава собствена "добавена

стойност" в усилията за намиране на ефективни най добри практики в



областта на антикорупционната политика на национално и международно

ниво.

Дисертацията се отличава с добре структурирана теоретико-

практическа рамка, следваща логиката на появата и развитието на

корупцията в исторически, политически и правен аспект. Обвързването на

съвместните усилия по справяне с корупцията на национално, европейско

и по-широко глобално ниво е изведена от автора като основен мотив и

необходимо условие за успех в тази посока. Осветлените дефицити и слаби

звена при изготвянето и прилагането на работещи антикорупционни

политики, демонстрират изключително добро познаване на темата и

ерудиция на автора, който е успял да вникне в дълбочината на социо-

политическите, културни и психологически първопричини за пораждане на

корупционни практики.

В рамките на 243 страници активен текст е обхванат целият спектър

от възможните проявления на корупцията във всяка сфера от обществения

и политически живот като прегледно и подробно са представени всички

по-важни международни и национални правни документи, спогодби,

резолюции и доклади адресиращи проблема. Демонстрирано е отлично

боравене с политико-правния понятиен апарат, както и познаване в

дълбочина на процесите и етапите по формиране на антикорупционни

политики, с акцент върху техните слабости.

Методологията, използвана от докторанта е взаимствана от

областите на историята, правото и политологията като подходът е

подчертано интердисциплинарен и систематичен по отношение на опита

на г-н Влъчков да представи правопропорционалната зависимост между

нивата на гражданска култура, респективно не/наличие на гражданско

общество и работещи антикорупционни политики на държавно ниво.



Оценка на научно-приложните резултати и приноси на
дисертационния труд

Дисертацията на Коста Влъчков се отличава със следните по-значими
приносни, резултати и достойнства:

1. Добавя висока "стойност" към научните търсения за формулирането и

въвеждането в употреба на унифицирана дефиниция на понятието

"корупция", както и за изграждането на модерна концепция за

противодействие на корупцията.

2. Въведена е класифицирана система за дефиниране на видовете

корупция, като са формулирани точни индикатори за установяване на

нейните проявления и систематизирани конкретни противокорупционни

мерки, съобразно специфичните политически и културни нагласи.

3. Изготвена е изключително професионална оценка на качеството на

антикорупционната политика на Република България на базата на

задълбочен сравнителен анализ на българското и международното

законодателство, установени дълбоки културно-ценностни противоречия,

като са изведени механизми и инструменти за тяхното разрешаване.

4. Формулирана е аргументирана и научно обоснована цялостна стратегия

за противодействие на явлението "корупция", базирана на добрите не само

европейски, но и в глобален мащаб антикорупционни практики, която

може да послужи като основа за квалифицирани държавни политики и

национално законодателство.

Критични бележки и препоръки

Нямам формално основание за отправяне на критични бележки към

рецензирания дисертационен труд, защото те биха били резултат на мои

анализи и мнение по разглежданите проблеми.

Заключение



Дисертацията "Международни и национални политики за борба с

корупцията" съдържа изследователски приноси със значима научна,

методологична и практическа стойност и съответства напълно на

изискванията за присъждане на научната степен „доктор" по Политология.

Оценка на дисертационния труд

Давам положителна оценка и препоръчвам на уважаемото жури да

присъди на г-н Коста Кирилов Влъчков образователната и научна степен

„доктор по политология” в професионално направление 3.3.

Политически науки.

19.11.2020 г. ...................................

/Доц. д-р Ангелина Марковска/


