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Н О В  Б Ъ Л Г А Р С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е  
 

 

 

 

от проф. д. ю. н. Костадин Кирилов Бобев,  професионално направление 

„Право” 3.6., област на  висше образование 3 „Социални, стопански и правни 

науки”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление „Национална сигурност” 9.1, област на висше 

образование 9. „Сигурност и отбрана” 

  Тема на дисертационния труд ”Европейски политики за гъвкава 

сигурност на пазара на труда” 

 Автор Франсоаз Маршан 

 

1. Обоснованост на целите и задачите в дисертационния труд  

Представената за становище дисертация е в обем от 379 машинописни 

страници, включващи четири глави, заключение и библиография.  

По темата на дисертацията са публикувани две студии и една научна статия. 

Кандидатката е участвала в Балкански форум по сигурността, организиран от 

Нов български университет през 2010 г. 

Дисертационният труд е с подчертана и безспорна актуалност поради факта, 

че през последните десет години възникнаха сериозни проблеми във връзка с 

трудовата заетост на младите хора и сигурността по отношение на тяхното 

професионално развитие и утвърждаване в определени области на науката, 

техниката и високите технологии.  
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Кандидатката пренася този проблем, който съществува във Франция, на 

европейско и на световно равнище и развива научни тези за търсене на 

стабилност и гъвкав подход към сигурността на трудовата заетост.  

 

2. Съответствие между избраната методология и методите на изследване 

с поставените цели и задачи 

Избраната методология и методики, насочени към аналитични, описателни  и 

сравнителни изследвания, напълно съответстват на целите и задачите, поставени 

с разработването на дисертационния труд. Схематизирането на гъвкава сигурност 

е постигнато чрез методите на структурния и системен анализ, съответстващ на 

концепцията за сигурност.  

 

3. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

В обобщен вид, научните приноси, съдържащи се в  дисертационния труд на 

г-жа Франсоаз Маршан, могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

а) Дисертационният труд представлява комплексна научна разработка, 

свързана към адаптиране на науката за сигурност в полето на пазара на труда. В 

тази връзка, докторантката представя изследване по проблемите на пазара на 

труда и заетостта, и по-конкретно, как това се отразява върху правителствената 

политика на Франция и други европейски държави по отношение на 

функциониране на бизнеса и живота на гражданите. Важен теоретичен проблем, 

според докторантката, са рисковете по отношение заетостта, както и прилагането 

на темите за сигурност в областта на икономическите, политически и социални 

сфери. 

б) Франсоаз Маршан извършва представително изследване на 

приложимостта на методите по сигурността, използвани в международните 
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отношения, в нова област на политиките по заетостта, респективно в областта на 

гъвкавата сигурност. Опитът на Школата в Копенхаген е посочен от кандидатката 

като работен механизъм за политизиране на проблема и за одобрение от страна на 

обществото.  

в) В дисертацията са посочени различни схеми, графики и таблици, 

илюстриращи разделянето на процесите и  тяхното прилагане в областта на 

социалните науки и на мултидисциплинарни области, като: трудово право, 

история, правни науки, икономика, политология, социология и трудова 

психология.  

г) Като научно-приложен принос на докторантката може да се изведат 

класификационните критерии и характеристики за гъвкава сигурност, приложими 

и към други публични политики. Интересите на политолозите към този проблем и 

подходът към обекта на изследване заемат важно място в изразяване на 

политически решения, съответстващи на концепцията за сигурност.  

д) Франсоаз Маршан отделя сериозно внимание на мултидисциплинарния 

подход в областта на науката за сигурност, както и връзките към други сродни 

дисциплини, които се нуждаят от обогатяване и развитие на познанието.  

е) Задълбочените изследвания в исторически аспект на развитието на 

социалното подпомагане във Франция са области, в които научните резултати 

могат да бъдат приложени за туширане на напрежението между икономическата и 

социалната логика, и както посочва кандидатката, да се утвърди идеята на Жак 

льо Гоф − поглед към ново, което се е случило преди, за да се разбере това, което 

се случва днес. 

ж) В областта на социалната ангажираност и усещането за несигурност на 

работещите, все още е сериозен проблем. Критичните бележки на докторантката 

са насочени към пренебрежително отношение на Европейската комисия, въпреки 

отношението на „социалните” държави−членки, основателки на ЕИО − Германия, 
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Великобритания и Франция, за социална закрила на работниците и техните 

семейства. 

 

4. Мнения, препоръки и бележки 

По представената за рецензия дисертация могат да се направят някои 

незначителни бележки и препоръки. Подходът за структуриране на научните и 

научно-приложни приноси е усложнен. Това в определена степен може да създаде 

някои затруднения за бързо открояване на основните практически изводи и 

тяхната реализация в областта на трудовата заетост.  

 

5. Заключение 

Дисертационният труд на Франсоаз Маршан е с висока научно-приложна 

стойност в областта на гъвкавата сигурност в сферата на трудовата заетост. Това 

ми дава основание да дам категорична положителна оценка на разработения от  

кандидатката труд и в съответствие на чл. 14 от ЗРАСРБ и чл. 43 от ППЗРАСРБ 

чрез уважаемото жури, да бъде предложено на ръководството на Нов български 

университет да  утвърди защитата като успешна. 

 

11.03.2015 г.                                                              Представил  становище: 

                                                Проф. д.ю.н. 

                                                                                                                               

                                                                                              /К. Бобев/ 


