СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Николай Атанасов Марин,
преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“ –
Благоевград
Относно: присъждане на научна степен „доктор на науките“
в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.6. Право,
научна специалност „Международно право и международни отношения“
на Елвира Валентиновна Титко

Настоящото становище е изготвено на основание Заповед № 1816 от
04.12.2018 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна, съгласно
която съм избран за външен член на научното жури по процедура за
присъждане на научната степен „доктор на науките“, в съответствие с
изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Наредба № 12 за придобиване на
образователната и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на
науките“ на ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна.
I. Актуалност на изследването
Представеният дисертационен труд на тема: „Международно-правни
аспекти на гражданско-военно сътрудничество (CIMIC)“ разглежда
особено актуалния проблем за осигуряването на сигурността на
населението, в частност ефективната защита на човешките права, в
условията на социално-икономическа криза, множество въоръжени
конфликти, извънредни ситуации и политически противоречия в редица
региони на света. Подкрепям авторовата теза, че гражданско-военното
сътрудничество е ново явление на XXI век, което показва неизбежната

необходимост от сближаването на гражданския и военния компонент в
контекста на съвременните предизвикателства.
В дисертационния труд авторът поддържа становището, че
основният проблем на XX век е била „липсата на механизъм за
установяване на отношения между военни и граждански сили, за да се
сведе до минимум страхът от страна на цивилните граждани пред
военните.“ В тази връзка са анализирани особеностите на концепцията
„human security“ в дейността на международните организации, които имат
приоритетна роля в системата за защита на международната сигурност ООН, ЕС и ОССЕ. Проследено е постепенното формиране на идеята, че
военно-гражданското

взаимодействие

трябва

да

се

основава

на

взаимоотношенията на ЧОВЕК–ДЪРЖАВА–ЧОВЕК–ВОЕННИ СИЛИ.
В хода на подробния исторически и сравнителноправен анализ е
обоснована

необходимостта

от

създаването

на

гражданско-военно

сътрудничество (CIMIC) като „кардинално нов начин за разрешаване на
въоръжени конфликти“. Разгледани са проявните форми на CIMIC в
международен план и са посочени неговите специални характеристики в
теоретичен, нормативен и практически аспект. Като резултат авторът
убедително

аргументира

значимостта

на

гражданско-военно

сътрудничество за развитието на универсалната система за защита на
правата на човека, националните интереси на държавата и международния
правов ред като цяло.
II. Оценка на резултатите и приносите на кандидата
Представеният за защита дисертационен труд, на първо място,
впечатлява със своя обем от 608 страници (от които 511 стр. основен текст
и 50 стр. списък на използваните източници - 643 на брой).

На следващо място, намирам че дисертационното изследване
притежава множество научни и научно-приложни приноси, най-ценните
сред които са:
• Аргументираната

теза

за

необходимостта

от

прилагане

на

определението „human security“ в съвременната система на
международна и национална сигурност, където водеща цел е
нуждата от самосъхранение на социалния организъм и неговата
защита от опасностите и заплахите на околния свят.
• Извършеният историко-правен анализ на системите на ООН, НАТО
и ЕС като нормативна основа за формирането на модела на
гражданско-военното сътрудничество, който да има приоритетна
роля както във военната, така и в хуманитарната сфера.
• Подробният историко-логически анализ и теоретични изводи
относно практическото значение на ключовите мисии - (KFOR
(Косово); ISAF, UNAMA (Афганистан); UNAMI (Ирак); AMISOM
(Сомалия), MICIVIN и MINUSTAH (Хаити), които според автора са
имали решаваща роля при формирането на доктрината на CIMIC
като цяло.
• Доказаната необходимост от отделен тип операция за работата на
системата на гражданско-военното сътрудничество, по-конкретно
гражданско-военна операция, която ще се осъществява в рамките
на дейности за укрепване на мира, мироопазващи мисии,
извънредни операции, а когато е необходимо ще действа и
самостоятелно.
• Обоснованата авторова концепция за развитие на граждансковоенно сътрудничество (CIMIC) във Въоръжените сили на
национално ниво, която de lege ferenda представлява принос за
премахването на теоретичните недостатъци при тълкуването на
определението на самия CIMIC и на неговите компоненти; целите,

принципите и основните функции на ГВС; квалификацията на
силите на CIMIC както в мирно време, така и в кризисна
ситуация; видове на гражданско-военна операция и т.н.
• Изложеният авторски вариант на определението за граждансковоенно сътрудничество, а именно: „CIMIC е съвкупност от
дейностите (сътрудничество, взаимодействие, координация и т.н.),
които се осъществяват чрез структурирана военна единица (сили),
насочена

към

организиране

на

взаимодействието

между

командването на войските и цивилното население, местни органи на
изпълнителната

власт,

органи

на

местното

управление,

международни и обществени организации, с цел създаване на
благоприятни условия за изпълнение на задачите на ежедневната
дейност на войски (сили), тяхната подготовка и провеждане на
операции, с предоставяне на необходимата помощ на местното
население, за защитата на техните права и интереси в кризисна
ситуация.“
• Изведеният модел на научна идея за създаването на образователна
програма за обучение на специалисти на CIMIC.

III. Бележки и препоръки
Препоръчвам на автора да публикува обсъдения дисертационен труд
като преди това коригира езиковите несъответствия и грешки, които
вероятно са допуснати при превода на текста. Представеното изледване е
ценен източник на информация, иновативни идеи и концепции по
отношение на международната сигурност и защитата на гражданите, които
вярвам, че ще намерят своето научно и практическо приложения за в
бъдеще.

IV. Заключение

Въз основа на цялостната ми положителна оценка за значимостта
на дисертационното изследване и неговият приносен характер за
обогатяването на съществуващата теория и практика в областта на
международните отношения и международното сътрудничество, убедено
предлагам на научното жури да присъди научната степен “доктор на
науките” на Елвира Валентиновна Титко в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.6. Право, научна специалност

„Международно право и

международни отношения“.

19.01.2019 г.

Член на журито:
Доц. д-р Николай Марин

