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СТАНОВИЩЕ
от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова

член на научно жури
за присъждане на научна степен „доктор на юридическите науки“ в

научна област 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.6 „Право”, научна специалност

„Международно право и международни отношения”
със заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” № 1816 от

04.12.2018 г.
на дисертационния труд на доц.  д-р Елвира Валентиновна Титко

на тема
„Международноправни аспекти на гражданско-военното

сътрудничество (CIMIC)”,

Данни за докторанта:
Доц. д-р  Е. Титко има доказана компетентност, предвид нейното

образование, което включва право със специализация по

международно право, както и защитената през 2013 г. докторска

дисертация  в същата сфера. Освен това е доцент в Киевския

университет по право към Националната академия на науките на

Украйна. Успешно разработената дисертационна тема се сновава на

опита й в в областта на военното дело , както и в областта на правата

на човека и на гражданско-военното сътрудничество.

Данни за дисертационния труд

Дисертационният труд на доц. д-р Титко е в обем от 611 стр. и се

състои от увод, пет глави и заключение. Впечатляващ е броят на

цитиранията - 643. Доброто познаване на нормативната литература,

както и придобития практически опит по анализираната тема

убедително се доказват от анализираните 396 акта на международни
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организации като ООН, НАТО и ЕС, както и от големия брой документи

от различни национални източници. Прави впечатление и коректното

им цитиране и анализ. Дисертацията е е самостоятелно изследване,

което няма елементи на плагиатство.

Актуалност и значимост на темата.

В съвременния 21 век, когато войнствената риторика, както и

нарастването на военното напрежение в различни географски зони

проблеми, свързани с гражданско-венното сътрудничество се превръщат в

крайъгълен камък в решаването на многобройните въпроси, свързани с мира

и войната. Акцентите, поставени в изявления и декларации на политици и

международни организации не само не елиминират, нещо повече, засилват

усещането за разширяващите се възможнсти на военния фактор в

решаването на съществуващи, но и в създаването на нови, конфликти.

Актуалността на избраната т Е. Титко тема за изследване е неоспорима.

Направеният от нея анализ на нормативните документи и литература дава

нов поглед на съществуващата съвременна ситуация. Освен това

дисертантката формулира ефективен модел за взаимодействие между

военните сили с гражданската общност, очертаващ неговите теоретични и

практически елементи. Значимостта на изследването е свръзано и с

практическата му стойност за международната теория и практика с ориентир

към Украйна, НАТО, Европейския съюз и ООН. Това се доказва и от добре

формулирата основна цел на анализа която е насочена към изучаването на

новия вид взаимодействие между военния и гражданския сектор, което

включва изследването на  проблеми като човешката сигурност, системата за

гражданска защита в структурата на въоръжените сили и дейността на
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международните организации в отделни държави. Чрез анализа на различни

проблемни зони на сигурност Е. Титко формулира модел за дейността на

силите на гражданско-военното сътрудничество, целта на който е засилване

на ефективността на неговата функционалност. В унисон с поставената цел са

и добре формулираните научно-изследователски задачи на дисертацията. Те

са свързани с осмислянето на взаимодействието между армията и

гражданското общество, с анализа на философията на войната и зачитането

на човешките права, с тълкуването на националната и на международната

сигурност в контекста на защита на човешките права, с определянето на

същността на човешката сигурност като основа на функционирането на

системата за гражданска защита в структурите на военните сили на ООН, ЕС,

НАТО. В отделните глави, чрез историческата ретроспекция на гражданско-

военното  сътрудничество се търси формулата за нов път за уреждане на

въоръжените конфликти и за разкриване на спецификата на защитата на

гражданското население като обективна страна на необходимото гражданско-

военно взаимодействие в универсалната система за защита на човешките

права. В дисертационния труд са разработени правните основи на

гражданско-военното сътрудничество в системата на международното  право,

включително и на международните  организации като НАТО, ООН и ЕС.

Също така е направен и анализ на практическото прилагане на гражданско-

военното сътрудничество при участието на ООН, НАТО и ЕС в контекста на

определени операции. Дисертанката прави и достатъчно обективна оценка на

доктриналните  подходи към концепцията в националните политики на някои

странни  както и на взаимодействието  на гражданските и военните елементи

в гражданско-военни операции.
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Високата ефективност на направения в дисертационния труд анализ

се основава на използването на методите за прогнозиране и моделиране,

които помагат за реализацията напоставените цели и задачи. Съществува

тясна взаимозависимост и завършеност между главите и параграфите на

дисертацията, което се проявява най-вече в заключението, което е

концептуалната кулминация на изследването.

Научни и научно-приложни принси

Достойнствата на всяко едно научно изследване е в неговите приноси,

които са неоспоримо доказателство за качеството на направения анализ.

Дисертационният труд на Е. Титко има своите конкретни резултати, които се

очертават в следните насоки:

• Кнцепция за фррмулиране, развитие и функциониране на системата на

гражданско-военното сътрудничество, отношенията между държавите-

членки на ООН, НАТО и ЕС, на взаимовръзката на гражданските и

военните елементи в  правното уреждане от страна на международната

общност и в отделни държави.

• Фрмулиран е ефективен модел за правната база на дейността на

гражданско-военното сътрудничество, основаващ се на  принципите на

НАТО, но с  предимство на гражданската компонента.

• За първи път се изследва комплексно формирането и прилагането на

силите на гражданско-военното сътрудничество, проявяващи се  във

взаимовръзката между философията на войната и зачитането на

човешките права.

• Представен е нов подход за одобряване на взаимодействието както на

гражданския, така и на военния, компонент чрез системата на

гражданско-военно сътрудничество;
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• Формулиран е модел за създаване на образователна програма за

обучение на специалисти на CIMIC;

Изследователските резултати от дисертационния труд са апробирани

на научните и практическите конференции, както и в образователния

процес и в практическата област на територията на Украйна.

Авторефератът коректно и тчно претворява основните акценти и

научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд.

Критични бележки и препоръки

Всяко изследване има своите силни и слаби страни. Обикновено се

приема, че представеният за защита дисертационен труд е етап от развитието

на докторанта, което определя и препоръчителния характер на отправените

бележки. В следващите си анализи Е. Титко е добре да насочи усилията си

към по-ясни и точни оценки на събития и процеси, свързани с политическите

промени в такива държави като Ксово, Ирак, а защ не и  Украйна.

Обясненията на нарушването на принципи на международното право с

плитически и философски аргументи за пореден път само доказват

динамично променящите се правила на съвременната държавна и

международна система. Това означава, че светът се нуждае от нова форма на

гражданско-военно осътрудничество, което е в процес на трансформиране.

Неоспорим факт е, че неспазването на международното, включително и на

хуманитарното, право предизвика редица венни конфликти и дведе до

фрапиращо нарушаване на човешките права, което няма как да бъде

компенсирано с т.нар. гражданско военно сътрудничество. Дисертацинната

тема е много провокативна, тъй като нейното изследване се основава на

конфликни казуси, чиято международна и международноправна оценка не

мже да излезе от войнствената риторика и политически тези.
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Обемът на дисертацинния труд  би се намалил значително, ако се беше

избегнал позитивистичния подход на представяне на използвания материал.

Това води и до ненужни повторения в текста.

Направените препоръки обаче не намаляват научната стойност на труда

и на постигнатите в него научни и научно-приложни приноси.

Заключение.

В качеството ми на член на научното жури по чл. 9 от ЗРАСРБ давам

положителна оценка на дисертационния труд на доц.д-р Елвира Титко в

откритата процедура за публична защита. Мнението ми е, че трудът отговаря

на изискванията на чл. 6 (3) от ЗРАСРБ и на чл. 27 от Правилника за

прилагането му, което ми дава основание да препоръчам на уважаемите

членове на научното жури да гласуват за присъждането на Елвира

Валентиновна Титко на научната степен „доктор на юридическите науки“ в

научната област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално

направление 3.6 „Право”, научна специалност „Международно право и

международни отношения”.

1.02.2019 г. проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова


