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на дисертационния труд на Елвира Валентиновна Титко на тема:
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(CIMIC)” за присъждане на научната степен „доктор на юридическите
науки”

І. Обща характеристика на дисертационния труд

Представеният дисертационен труд на колегата Елвира Валентиновна
Титко на тема: „Международноправни аспекти на гражданско-военно
сътрудничество (CIMIC)” е резултат на дългогодишни научни търсения и
изследвания на автора в областта на урегулирането на конфликтите, като
предметът на изследването се отличава с актуалност, породена от
изпълнението на задачите на военните сили в гражданска среда; от
невъзможността за постигане на поставените цели пред военните структури
без сътрудничество с граждански сегмент; от потребността на цивилното
население за съдействие от страна на военната институция в редица
ситуации, и като цяло от сближаване на военния сегмент с цивилния с оглед
взаимопомощ. Авторката анализира проблемите на теорията и практиката,
процеса на формиране, развитие и функциониране на системата за
гражданско-военно сътрудничество в рамките на ООН, НАТО, ЕС, както и
взаимовръзката между гражданските и военните компоненти във връзка с
правното регулиране от страна на международната общност.

Представеното дисертационно изследване е в обем от 607 страници, в
това число библиография и използвани източници. Положително
впечатление прави използваната литература, която включва 643 източника на
български, руски и английски език, включително международни документи и
национално законодателство, както и богатият научен апарат (997 бележки
под линия). В структурно отношение дисертацията се състои от въведение,



пет глави (16 подраздели), изводи след всяка глава и заключение.
Изложението е класическо – всяка глава е структурирана в подраздели, в
които тематично са обособени въпросите, свързани с предмета на
изследването. Основният текст на дисертационното изследване е в обем от
511 страници, допълнен от приложенията (схеми и таблици), списък на
използваната литература, както и списък на съкращенията.

Авторефератът е изготвен на български език, отговаря на
нормативните изисквания и представя точно рецензираното съчинение. По
проблематиката на представения от автора дисертационен труд не съм
срещала подобни научни разработки.

ІІ. Съдържание на дисертационния труд

Във въведението авторът очертава предмета на изследването и посочва
основното съдържание на отделните глави и заключението. Обоснована е
актуалността на темата и са определени научно-изследователската цел и
задачи, разкрива се методологическата основа на дисертацията, както и
теоретичната и практическата значимост на получените резултати.

Първа глава е посветена на концепцията за взаимодействие между
граждански и военни елементи в системата на спазване на човешките права и
разрешаване на въоръжени конфликти, като се разкриват особености на
взаимодействието между гражданска и военна съставна част (ГВС) чрез
теоретична и историческа обосновка, показва се необходимостта от
осмисляне на ГВС чрез формулата „human security“ в контекста на
международната и национална сигурност.  В подраздел „1.1 Историческо и
теоретично развитие на разбирането на граждански и военни компоненти“ е
отразено разбирането за взаимодействие между армията и гражданското
общество чрез разбирането за войната и човешките права, както и
тълкуването на национална и международна сигурност в контекста на защита
на човешките права. Авторката развива успешно тезата си, че в днешно
време се наблюдава промяна в понятието за сигурност, чрез неговото
допълване със защитата на гражданите, на жизнените интереси, на околната
среда и др., като в този смисъл е определена общата концепция на анализа на
стратегиите на национална сигурност в различните страни. Убедителен е
направеният извод, че в момента светът е на прага на нова връзка между
гражданско и военно сътрудничество в контекста на сигурността с оглед
защитата на правата на индивида, без което е невъзможно да се изпълнят



задачите, възложени от националните стратегии на различните страни по
света и глобалната доктрина за международната сигурност.

В подраздел „1.2 Human security като основа за функционирането на
системата за гражданска защита в структурата на военните сили“ се
разкриват особеностите на Концепцията human security сред международните
организации, които играят приоритетна роля в системата за защита на
международната сигурност, а именно ООН, ЕС и ОССЕ. Така, в Доклада на
Генералния секретар на ООН Бутрос Бутрос Гали през 1992 г. за първи път е
упоменато понятието human security в рамките на ООН, а по-късно през 1999
г. следващият Генерален секретар на организацията Кофи Анан заявява, че
„преди всичко, човекът трябва да бъде в центъра на всичко“. Със същото
задълбочено внимание е анализирана „Доктрината за сигурността на хората
в Европа“ от 2004 г., която е основен документ на ЕС в тази област.
Разгледано е и определението „human security“ в системата на ОССЕ като
концептуална рамка за пълно взаимодействие на гражданското общество със
субектите на сигурността.

В подраздел „1.3 Исторически етапи на произход на гражданско-
военното сътрудничество (CIMIC) като кардинално нов начин за разрешаване
на въоръжения конфликт“ е анализирано практическото формиране и
използване на силите на CIMIC, състояло се през втората половина на ХХ век
в контекста на урегулирането на югославския конфликт, където действат
международните сили на Организацията на обединените нации, НАТО, ЕС,
ОССЕ. Авторът аргументирано обосновава тезата си, че именно тогава
Северноатлантическият алианс стига до заключението, че използването на
военна сила не е основният фактор за постигането на целта, поради което е
необходимо да се привлекат нови невоенни участници. Дейностите на
първите елементи на силите на CIMIC по време на конфликта на Балканите
са анализирани на примера на следните мисии: UNPROFOR, UNPREDEP,
IFOR, SFOR, KFOR, AFOR и др. Всичко това според автора способства за
разработването на обща доктрина CIMIC – Директива № 411 на Военния
комитет на НАТО, приета през м. август 1997 г., в която се посочва, че
CIMIC се определя като военна операция, чиято основна задача е подкрепа на
гражданските власти, населението, международните организации, която
допринася за осъществяването на военни цели.

Във Втора глава “Правната основа и действителното разбиране на
гражданско-военно сътрудничество (CIMIC) в системата на международното
право“ авторката детайлно анализира спецификата на защитата на цивилното
население в кризисни ситуации като обективна страна на необходимото



гражданско-военно взаимодействие в универсалната система за защита на
човешките права и особеностите на правната уредба на дейността на силите
CIMIC в правото на международните организации (ООН, НАТО, ЕС). В
подраздел 2.1 „Защита на гражданско население в кризисни ситуации, като
обективна страна на необходимото гражданско-военно взаимодействие в
универсалната система за защита на правата на човека“ се определят
особеностите на приоритетната роля на защитата на цивилното население в
дейностите на мироопазващите сили под егидата на ООН. Обосновано е
документалното ориентиране към необходимостта от гражданско-военно
взаимодействие чрез приемането на Agenda for Peace 1992, Supplement to an
Agenda for Peace 1995, Report of the Panel on United Nations Peace Operations
2000, известен като „Доклада Брахими“. Авторът справедливо поставя акцент
именно върху „Доклада Брахими”, като изтъква, че е необходимо
създаването на прозрачен и децентрализиран механизъм за набиране на
граждански персонал за работа на места, както и подобряване на
формирането на система от цивилни специалисти, които са необходими във
всяка комплексна операция за поддържане на мира, посредством създаване
на резервна система за осигуряване на бързото разгръщане на такива сили.

В подраздел „2.2 Особености на правната уредба на дейностите на
CIMIC в правото на международните организации“ е направен систематичен
анализ на документирането на отношенията между цивилни и военни сили в
системата на ООН, НАТО и ЕС.  Анализирано и изведено е, че Doctrine UN-
CIMIC се разглежда в две посоки: мироопазваща координация (DPKO) и
координация в хуманитарни дейности (OCHA). В сравнителен анализ е
аргументирана тезата, че докато в ООН CIMIC се осъществява чрез
„координация“, то в рамките на НАТО се развива „сътрудничество“. В
същото време, ООН (OCHA) отбеляза такива определения като
„координация“ и „сътрудничество“, където „координацията“ се отнася до
обмен на информация, съгласуване на съвместни политики и действия,
хармонизирането на индивидуални действия и „сътрудничеството“
предполага тясно взаимодействие, когато действията и планирането се
осъществяват съвместно и с взаимна подкрепа. Особено полезен за теорията
и практиката е анализът, че съгласно Концепцията на ЕС за гражданско-
военно сътрудничество (CIMIC) във военните операции от 2008 г. CIMIC се
определя като координация и сътрудничество на всички нива между
военните компоненти на военните операции под ръководството на ЕС, и
гражданските субекти, външни по отношение към ЕС, включително местното
население и власти, а също международни, национални и неправителствени



организации и институции, които подкрепят постигането на военната мисия
заедно с всички други военни функции.

Трета глава е озаглавена „Използването на сили на CIMIC в света с
участието на ООН, НАТО, ЕС: избрани операции“ и в нея предмет на
авторовото внимание е анализът на практическите компоненти на
използването на силите на CIMIC в Косово, Афганистан, Ирак, Сомалия и
Хаити, където причините за кризи са граждански войни, междуетнически
конфликти, незаконни нахлувания на чужди територии; терористични актове;
нарушенията на международното право и стандартите за правата на човека;
притежаване на оръжия за масово унищожение и др.

В подраздел „3.1 Ролята и мястото на CIMIC за осигуряване на
стабилността в Косово (международни сили на KFOR)“ се посочва, че
именно територията на бивша Югославия се счита за начална точка в
концепцията за разбиране и формиране на идеята за гражданско-военно
сътрудничество. В подраздел 3.2 „Ролята и значението на мисията на ISAF в
Ислямска република Афганистан, с оглед на наличието на сили на CIMIC“ се
анализират основните задачи на мисията, създадена с Резолюция 1386 на
Съвета за сигурност на ООН през 2001 г., а именно: предоставяне на спешна
хуманитарна помощ; икономическото възстановяване и реконструкция на
съществуващата ситуация; осигуряване на подслон за голям брой хора;
установяване на тясно сътрудничество със съседните на Афганистан
държави, оказване на помощ на специална категория от населението (жени и
деца); предоставяне на медицинска помощ чрез сътрудничество със
съответните партньори и ООН; работа с наземни мини и боеприпаси, които
не са избухнали; помощ за имигранти и бежанци; помощ в резултат на
земетресения, характерни за региона и др. През 2002 г. е създадена т. нар.
Единна мисия за разрешаване на ситуацията в Афганистан – чрез мисията
UNAMA (Резолюция 1401 от 2002 г. на Съвета за сигурност на ООН), а от
2003 г. НАТО поема функциите на стратегическо командване, контрол и
координация на дейностите на силите на ISAF. Въз основа на дългосрочната
стратегия на НАТО в този контекст е определено разширяването на мандата
на ISAF чрез сътрудничеството на ISAF с UNAMA, местните власти,
неправителствените организации, провеждане на постоянен анализ на
динамиката на политическата ситуация и т.н. Следователно, обоснован е
изводът на авторката, че всички мисии са включвали такива задачи, които
потвърждават необходимостта от функционирането на силите на CIMIC.
Приносен момент представлява и анализът, според който са откроени
спецификите на отделните CIMIC (германски, норвежки, полски CIMIC), тъй
като ръководството на мисията на ISAF в различни периоди е под



управлението на различни държави. В подраздел „3.3 Провеждане на
мисиите в Ирак, Сомалия, Хаити в контекста на дейностите на CIMIC“ са
разгледани особеностите на дейностите на силите на CIMIC в тези региони.
Със съществено практическо значение е анализът, че използването на силите
за ГВС оказва влияние върху определянето на техните характеристики като:
1) наличието на международни сили (провеждане на мисии, операции); 2)
използването на т. нар. „национален CIMIC“, според присъствието на
военния контингент на конкретна страна, например американски, британски,
норвежки, полски CIMIC и др.; 3) наличие на множество инструменти на
ГВС: офицери за мониторинг на комуникациите, групи за наблюдение на
комуникациите, сили за бързо реагиране и много други, които са насочени
към средата на гражданското-военно взаимодействие.

В глава Четвърта: „Доктринални подходи за разбиране на концепциите
на CIMIC в националните политики на чужди държави и използването на
сили на CIMIC на оперативно ниво, съгласно стандартите и практиките на
НАТО“ авторката прави оригинална класификация на държавите и тяхната
национална доктрина за ГВС. Също така са демонстрирани ролята и
значението на гражданско-военната операция като основа за
функционирането на силите на CIMIC и на неговите структурни елементи. В
подраздел „4.1 Политика и концепции за гражданско-военно сътрудничество
в съвременни стратегии за отбрана на страните на света: избрани национални
доктрини на CIMIC“ са разкрити особеностите на съвременните
отбранителни страните по света. Убедително е аргументирана тезата, че по
отношение на националните подходи на страните към разбирането на CIMIC,
англо-американският модел поставя по-голям акцент върху военното
направление, отколкото върху хуманитарната сфера, докато европейските
държави отдават приоритет на гражданската  сфера. В подраздел 4.2
„Гражданско-военна операция като основа за взаимодействието на
граждански и военни елементи” е отделена особена роля на мястото и
средета за работа на сили на CIMIС. В подраздел „4.3 Гражданско-военни
администрации като основна форма на местно „самоуправление“ в
конфликтната зона“ авторката разкрива основните направления на  дейност
на подобна администрация в постконфликтния период: възстановяването,
реконструкцията, създаването и прехвърлянето на сили за управление от
военни сили към цивилни демократични структури. В подраздел „4.4
Гражданският субект като структурен елемент на гражданско-военното
сътрудничество“ са анализирани особеностите на структурните елементи на
цивилния компонент в ГВС, като авторката въвежда две категории на
цивилните субекти, а именно: „вътрешен потребител CIMIC“ и „външен



потребител CIMIC“. Авторката успешно изяснява ролята и разбирането за
„цивилна полиция“, която може да действа като структурна единица в
рамките на CIMIC, както и като отделен тип операция, напр. в системата на
ЕС, за разлика от доктрината на НАТО, според която цивилната полиция е
част от военната полиция.

Пета глава е посветена на „Актуални въпроси по пътя към
оптимизиране на гражданско-военното сътрудничество, като необходим
елемент на въоръжените сили в XXI век“, като в подраздел 5.1 е направен
анализ на „Концепцията за развитие на гражданско-военното сътрудничество
на въоръжените сили на Украйна“ (2016), с оглед реформата на структурата
на въоръжените сили на страната. В подраздел 5.2 „Критерии и признаци на
модел на гражданско-военно сътрудничество (CIMIC) в контекста на
формирането на съвременно разбиране на военното дело“ са представени
основните елементи на модела на ГВС: подкрепа на стабилността при
условията за изпълнение на задачите на мисията, с оглед на защитата на
цивилното население; оценка на местните ресурси за подкрепа на военните
сили; планиране и реализиране на проекти за бързо въздействие;
подпомагане на местното население; съдействие на местните власти;
сътрудничество и координация на действията с дейностите на донорски,
международни правителствени, неправителствени и търговски организации и
др. Приносен момент представлява и предложената класификация в
подраздел 5.3 „Определяне на етапите на експлоатация с участието на
CIMIC“, особенно в частта за т.нар. domestic CIMIC.

В подраздел 5.4 „Теоретично (авторско) обосноваване на Концепцията
за развитие на гражданско-военно сътрудничество (CIMIC) във Въоръжените
сили на национално ниво“ авторката се е постарала да обоснове
концептуалния апарат, целите и принципите, както и основните функции и
задачи на ГВС във въоръжените сили. Предложен е оригинален авторски
подход за разграничаването на на отделните компоненти на дейностите в
рамките на CIMIC, както следва: гражданско-военни отношения, гражданско-
военно взаимодействие, гражданска среда, гражданско-военна операция,
граждански елемент, институции на гражданското общество, кризисна
ситуация, постконфликтна/посткризисна ситуация, гражданско-военна
администрация, прехвърляне на пълномощия на граждански сили, цивилна
полиция CIMIC, операция domestic-CIMIC и др. Изведено е и авторско
определение за гражданско-военното сътрудничество като съвкупност от
разнообразни дейности, но все пак осъществявани от структурна военна
единица.



В Заключението в систематичен вид са дадени основните изводи от
изследването.

ІІІ. Научни и научно-приложни приноси и достойнства на
дисертационния труд

Ценността на представения дисертационен труд би могла да се открие в
неговата научна новост и актуалност. След оформянето на концепцията за
гражданско-военно сътрудничество и възприемането й от определени
международни организации се натрупа известна практика, но и
същевременно се оформи множество дискусионни въпроси. Изследването
прави задълбочен анализ и търси отговори на тях, като прави обосновани
предложения за тяхното разрешаване. Това го прави много полезно, както за
теорията, така и за участниците в практическите форми на гражданско-
военно сътрудничество юристи. Редом с посочените конкретни приносни
моменти и достойнства при анализа на съдържанието на дисертационния
труд, могат да се очертаят допълнително и някои общи научни и научно-
практически достижения, които увеличават полезността на това изследване.
Следва да се подчертае, че подходът при този анализ е комплексен – изяснена
е връзката и взаимодействието на CIMIC с другите институти. При този
анализ са направени обосновани изводи за вече достигнатите и
съществуващи според международната общност стандарти и онези, които
предстои да бъдат въведени. Значим принос за доктрината и практиката е
представеният нов подход за одобряване на взаимодействието както на
гражданския, така и на военния компонент чрез системата на гражданско-
военно сътрудничество. Приносен момент представлява и предложеният
съвременен подход за осигуряване на правата и свободите на индивидите в
рамките на дейността на военните операции. В съпоставителен план, въз
основата на теоретичен и правен (както международно, така и национално
равнище) анализ е създаден собствен модел на концепцията за развитие на
гражданско-военно сътрудничество (CIMIC) в националните въоръжени
сили, което би могло да бъде окачествено като предложение de lege ferenda.
На критичен анализ е подложено и самото определение за CIMIC, както и на
неговите компоненти (в мирно време, по време на кризисна ситуация, видове
гражданско-военни операции и др.).  Показани са желаните крайни резултати
от дейностите на силите на CIMIC в съответствие с анализа на практическия
компонент на дейностите на системата ГВС.

Безспорно значим е изведеният модел за създаване на образователна
програма за обучение на специалисти на CIMIC. Научните резултати на
дисертационното изследване са апробирани чрез участието на авторката със



статии в национални и чужди специализирани издания, с доклади в редица
международни и национални научно-практически конференции, както и в
образователния процес на територията на Украйна.

Работата е четивна, правилно структурирана и това я прави лесна за
ползване. Написана е на точен юридически език. Поддържаните становища са
обосновани и изразяват авторовата позиция. Коректно са цитирани
библиографските източници.

ІV. Заключение

Въз основа на изложеното считам, че представеният дисертационен
труд на Елвира Валентиновна Титко на тема: „Международноправни аспекти
на гражданско-военно сътрудничество (CIMIC)” съдържа теоретични
обобщения и решения на научни и научно-приложими проблеми, които
представляват значителен и оригинален принос в науката. Поради това, на
основание чл. 12, ал. 3 от Закона за развитие на академичния състав в
Република България и чл. 37, ал. 1 от Правилника за приложението му,
убедено предлагам на членовете на почитаемото научно жури да вземат
решение за присъждането й на научната степен „доктор на юридическите
науки”.
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