РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Благой Никитов Видин

за дисертационния труд „Международноправни аспекти
на гражданско-военното сътрудничество (CIMIС)“
по професионално направление 3.6. Право,
докторска програма „Международно право и международни отношения“
за придобиване на научната степен „доктор на науките“
Име на дисертанта: Елвира ВалентиновнаТитко
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“,
Юридически факултет, Катедра „Правни науки“

Със заповед № 1816 от 04.12.2018 г.на Ректора на ВСУ „Черноризец
Храбър“ съм включен в научно жури за защита на дисертационен труд за
присъждане на научната степен „доктор на науките“на д-рЕлвира
ВалентиновнаТитко
гражданско-военното

на

тема

„Международноправни

сътрудничество

(CIMIС)“

по

аспекти

на

професионално

направление 3.6. Право, докторска програма „Международно право и
международни отношения“.
Разработеният дисертационен труд е един от редките случаи, за
който с увереност може да се каже, че е актуален. Актуалността е и
елемент от неговата значимост, но преди всичко той отговаря на
необходимостта да се обобщи и подложи на научен анализ едно ново в
международноправната теория явление, каквото е гражданско-военното
сътрудничество. Дисертационният труд се основава на достатъчно
продължителна практика на неговата и сродни на неговата форми на
прилагане. Това насвой ред доказва отново неизбежносттана подобно
изследване. Потвърждение е и интересът в българската наука в последно

време: Чилев Г. Същност на военно-гражданското сътрудничество. Велико
Търново, Национален военен университет „Васил Левски“, 2009, както и
дисертационният

труд

на

Анна

Веселинова

Караденчева

на

тема„Усъвършенстване на гражданско-военното сътрудничество при
хуманитарни операции“.
Оценката на състоянието на решаването на проблема с граждансковоенното сътрудничество адекватно отразява фактическото положение и
правна уредба към момента на публикуване на дисертационния труд.
Дисертационният труд е изработен с използване на различни
научни методи. С историко-логическия метод се проследява формирането
на гражданско-военното сътрудничество, като основно внимание се отделя
на периода след 1945г.
Водещ е правният анализ на понятията международноправна и
национална нормативна уредба на избрани държави, като той неизбежно
включва и формално-логическия метод. С тях се анализира нормативноправното съдържание на международните правни доктрини и актове в
рамките на ООН, НАТО, ЕС, ОССЕ, законите на избрани чужди страни в
областта на отбраната, международната и националната сигурност,
защитата на правата на човека при кризисни ситуации.
Сравнителният метод е използван за изследване на доктриналните
възгледи и практическите решения в използването на гражданско-военното
сътрудничество на универсално, регионално и национално ниво.
Съчетанието на горните методи позволява да се постигнат
достоверни резултати на научното изследване. Това ми дава основание да
констатирам, че методиката на изследване е правилно избрана.

Използваните материали в дисертационния труд са достоверни,
като са използвани предимно първоизточници. В случаите на непряко
цитиране винаги се прави коректно позоваване.
Научните приноси са посочени в автореферата на страници 7 и 8,
както и в заключението на дисертационния труд. Не с всички е възможно
да се съглася.
Дисертацията наистина е първото специализирано изследване на
гражданско-военното сътрудничество в България и вероятно в Украйна, но
да се твърди, че е първо в света е недоказуемо.
Разгледани

в

своята

съвкупност,

приносите

за

науката

в

дисертационния труд не са еднородни. Някои от тях са безспорна новост за
българската научна литература.Примери за това могат да бъдат изборът на
сложна и интердисциплинарна тема, която е недостатъчно разработвана в
българската специализирана литература, с което се запълва съществена
празнина в научната литература. Тук може да отнесем критиката на
погрешното

идентифициране

на

понятията

„гражданско-военно

сътрудничество (CIMIC)“ с „гражданско-военни отношения“ и в някои
случаи с „гражданско-военна операция“, където като комплекс от всякакви
взаимоотношения като цяло, гражданския и военния компонент, действат
гражданско-военни отношения, а CIMIC е само военна единица за
координиране на действията в горепосочената област. Новост е авторското
определение на гражданско-военното сътрудничество.Тук се отнасят
посочените в т.19, т.20 и т. 23 от заключението на дисертацията научни
приноси.
Друга група от приноси се отнасят до обогатяване на съществуващи
знания, които потвърждавам.Приносите с
приемам така, както са посочени от автора.

практическа насоченост

Дисертационният труд е самостоятелно изпълнен, авторското
участие в приносите, посочени по-горе, е несъмнено. Публикациите са
изпълнени самостоятелно и, доколкото мога да преценя, са в материята на
темата на дисертацията.
Дисертационното изследване добросъвестно разглежда формите на
гражданското и военно сътрудничество в историческо развитие в две
международни организации и ЕС, както и в избрани държави. Дори само
това изследване има достатъчна практическа стойност. Изводът относно
необходимостта от промени в националните концепции на страните по
света с цел тяхното привеждане към общ знаменател, определянето и
използването на сили на CIMIC в кризисни ситуации въз основа на
международноправното регулиране на дейностите на силите на CIMIC в
системата на ООН, Северноатлантическия алианс и ЕС изглежда
логически оправдан. Уредбата на гражданско-военното сътрудничество в
международното право ще бъде бавен процес и едва ли ще се стигне до
предлаганата от автора унификация.
Авторефератът отразява вярно дисертационния труд. Най-добре
това се вижда от краткото, но затова пък педантично излагане на
съдържанието на дисертацията в автореферата.
Критични оценки, забележки и препоръки.

Дисертацията е научен труд, основаващ се на минала практика и с
практическа насоченост в бъдещето. Авторът, след като проследява
еволюцията на гражданско-военното сътрудничество, прави обосновано
предположение за налагане на нов модел на взаимодействие между силите
на армията и тези на гражданските структури.

При това тя изхожда от делениетона армия и всички останали. Тази
дихотомия никога не е била прилагана практически. Още през миналия век
в Женевското право се обособяват участници във военни действия,
различни от частите на армията.Още по-рано това е известно в морското
право. Тенденция е да се обособяват въоръжени части, различни от тези на
армията. Това практическо наблюдение произлиза от почти постоянното
използване на понятието въоръжен конфликт, като държавите упорито
избягват

обявяването

на

„положение

положение“(термините са според

на

война“

или

„военно

българското право). На с. 27 от

дисертацията авторът правилно се спира на разликата между война и
въоръжен конфликт.
На с.71 и следващите авторът приема критериите за държава на
Конвенцията от Монтевидео от 1933г. като безспорни. Тази конвенция
обаче е регионална. Съществуват немалко държави, членуващи в ООН и
следователно според ООН имащи качеството на държави и на субекти на
международното право. Най-стар пример са много малките държави и в
известна степен двете съветски републики, приети като първоначални
членове в ООН.
Направените критични бележки и препоръки не намаляват
качеството и количеството на получените резултати и приноси.
Публикации
Както се вижда от библиографията на дисертационния труд,
публикувани са както глави от труда, така и научно-изследователски
студии и статии. Те включват съществени части от дисертацията и са
приети от издателства, специализирани в издаването на учебна и научна
литература, авторитетни научни списания и представителни научни
конференции.

Заключение
На основание на изложените в рецензията факти смятам, че
представената дисертация на тема „Международноправни аспекти на
гражданско-военното сътрудничество (CIMIС)“отговаря на изискванията,
съдържащи се в Закона за развитие на академичния състав в Република
България и Вътрешните правила за развитие на академичния състав във
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Тя притежава
значими научни и практико-приложни достижения. Давам положителна
оценка и предлагам на уважаемите членове на научното жури да присъдят
на Елвира ВалентиновнаТитконаучната степен „доктор на науките“в
област

на

висше

науки,професионално

образование:3.

Социални,

направление:

стопански

и

3.6.Право,

правни
научна

специалност„Международно право и международни отношения“.
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