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Становище
От проф. дпн. Филип Иванов Узунов, ВТУ Св. св. Кирил и Методий
за дисертацията 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

Дисертацията на колегата Влъчков е в общ обем от 285страници.
Състои се от увод, изложение в четири глави, заключение, списък на
използваните източници и пет приложения. Съдържанието на всяка от
главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са
направени конкретни изводи.
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политически и правен аспект. Авторът е успял да анализира, обобщи и
концептуализира огромен обем информация от най-различно естество и да
изведе общите и национални политики за справяне с корупционното и
корумпиращо поведение.
Актуалността на темата е очевидна и не се нуждае от доказване.
Считам я за достатъчно вдъхновяваща и съобразена с националния
политически контекст. Дисертацията строго следва формулирания научен
проблем – критичен анализ на международните и национални политики за
борба с корупцията и на системата за международно сътрудничество на

държавите в противодействие на явлението. В основата на работа стоят
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национална база за борбата с явлението корупция в ЕС и други страни в
света, анализирани са международните антикорупционни стандарти и
проблемите за тяхната реализация в България.
Акцентът в дисертацията е поставен върху несъвършенствата на
европейските и националните антикорупционни документи, което създава
проблеми при прилагането им в практиката. Това може да определи и
осъществяване на основната цел в нейната съвкупност.
Колегата е използвал подходи и методология която напълно
съответства на целите на изследването. Харвардският метод „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.
Впечатлява търсенето на корените на това икономическо и социокултурно
явление и поведение в античността, средновековието в далечната и близка
съвременност. Класики като „Законите на Хамурапи”, Арташ Астра, Духът
на законите на Монтескьо или антимонополното законодателство в САЩ
от края на 20в. са удачни примери за това, че проблемът е третиран като
обществено и политическо зло още в предишни исторически периоди и
епохи.
Както се вижда и от историческия контекст обаче проблемите с
корупцията, подкупът, търговията с влияние и политическия лобизъм са се
третирали различно в отделните обществени и държавни системи и дори в
определени периоди са били толерирани. Формират се тези и теории, който
оправдават корупционното поведение – считат го за уместно или наймалкото го неглижират. Авторът правилно отбелязва, че началото на
подобен тип политологически разсъждения дава доайена на политическата
наука Макс Вебер и неговият подход на моралната неутралност. Той

въвежда концепцията за „толерантна функционалност“, приложена към
отношенията между публичния и частния сектор и заключава, че
корупцията е функционална и приемлива, при условие че укрепва
позицията на елитите, гарантиращи ускоряване на обществените промени.
Това веберово съждение, макар и не лишено от концептуален смисъл
формира интелектуална и нравствена среда за появата на становища
считащи, че корупцията е полезна за общества в трансформация тъй като,
чрез нея се създават политическите и стопански елити, динамизиращи
обществени процеси. Не е случайно обстоятелството, че подобно
разбиране намери най-благоприятен резонанс в Русия, през последните
25г. Има влиятелни автори който считат, че къснофеодалната система на
„кърмление „модифицирана и досега се прилага успешно от режима на
Путин и е една от базисните предпоставки на неговото управление.
Впрочем това е провидяно и от автора на дисертацията и не е случаен
фактът, че преобладаващияt обем използвана литература по този аспект от
темата е предимно руска.
Проблемите с дефинирането на корупцията, различните национални
транснационални и съюзнически политики за противодействие на
корупцията са скрупульозно описани и анализирани от автора на
изследването. Демонстрирано е отлично боравене с правната терминология
както и познаване на нормативно-правната страна на процесите по
овладяването на корупционните практики.
Българският опит за противодействие на корупцията е обобщен от
автора по следния начин: „Държавата ни все не може да изгради цялостна
програма за борба с явлението корупция, често се предприемат
несистематични и фрагментирани антикорупционни мерки, вместо да бъде
впрегната цялата система от мерки и условия за гарантиране на ефективна
антикорупция. В този смисъл анализът на чуждестранния опит в борбата с
явлението, т.е. доказаният опит, може и трябва да се проучи и приложи от

държавата като принципи и методи за по-ефективна борба с корупцията”.
Тоест, антикорупционна система няма, системен подход няма, а значи
няма и ефективно противоборство.
Според скромното ми мнение колегата Влъчков е написал добър
текст. Дисертационният труд е гарниран с 17 публикации верифициращи
стойността на предложеното изследване. Автореферата удачно и коректно
отразява съдържанието на дисертацията и визира приносите :
1.Изведена

е концепцията, 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 новия Закон за
превенция на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество.
3.Въз основа на най-новите изследвания на корупцията, които
използват интердисциплинарния подход за цялостен анализ на явлението, е
аргументирана необходимостта подходът да бъде използван в работата на
образователните

институции,

ангажирани

с

обучението

за

противодействие на корупцията.
Дисертацията "Международни и национални политики за борба с
корупцията" съдържа изследователски приноси със сериозна научна,
методологична и практическа стойност и съответства напълно на
изискванията за присъждане на научната степен. 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.
22.11. 2020г.

Проф. дн.Филип Узунов

