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Представената от Франсоаз Маршан дисертация на тема 

"Гъвкави политики за сигурност на европейския пазар на труда" е 

формулиран научен проблем за теорията и практиката в обучението и 

квалификацията на персонала в системата на националната 

сигурност. Темата на дисертацията е от особено значение в контекста 

на разнообразието от дисциплини в различните университети, които 

претендират да осигуряват персонал за тази система. Изграждането 

на висококвалифицирани специалисти и ръководители в областта на 

изследванията на сигурността изисква нови фактори, които засягат 

безопасността. 

Интересът на тезата за специалисти в областта на сигурността 

идва от факта, че обектът на изследването в дисертацията е нов за 

сектора сигурност в общия смисъл на контекста. Това нововъведение 

може да се счита като разширяване на областите на изследванията, 

които попадат в тази наука. Глобализацията на икономиката и 

глобализация на търговията поставя темата за сигурността не само в 

сърцето на въпросите на международните отношения, но и на всички 

равнища на човешкия живот. Като такава, областта на проблемите на 

пазара на труда и заетостта се отразяват пряко върху правителствата, 



както и на функционирането на бизнеса и живота на гражданите. Така 

че изглежда нормално, в момент, когато работния живот стават все 

по-рисков и дори е заплашен, че въпросът за сигурността, прилагана 

към заетостта се превръща в съществен обект на изследване на 

науката за сигурността. Пазарът на труда е и все повече ще е, 

икономически, политически, социален и сериозен проблем за 

сигурността. 

Представената теза демонстрира приложимостта на 

изследователската методология директно от експерти в науката за 

сигурността в областта на политиките по заетостта. Предложената за 

анализ на процеса на сигурността методологията, намира своето 

приложение в дисертацията. Тя позволява да се разработи схема, 

приложима за анализ на политиката в областта на гъвкавата 

сигурност. Използваното методическо предложение на училище в 

Копенхаген дава механизъм за политизиране на проблема и 

доказване на неговата приложимост за целите на дисертацията. 

Аз не познавам други разработки по  въпроси, свързани с ролята 

на пазара на труда в Европа по отношение на националната 

сигурност. 

Съдържанието на дисертацията и защитената теза, напълно 

отговарят на въпросите и задачите поставени в нея. Представената 

дисертация, отговаря на зададената тема и да представлява цялостно 

завършен научен труд. 

В дисертацията са залегнали много приложни аспекти, които 

могат да бъдат сведени в две области: 



• Проведени са задълбочени изследвания върху гъвкавостта 

като ключов елемент на новия модел на гъвкава сигурност, 

предоставена от Европейската комисия като ключов социален модел. 

• Използването на концепцията за гъвкава сигурност се счита за 

най-полезния инструмент за легитимиране на процеса на 

дерегулиране на пазара на труда. 

Първа глава описва това, което е съществувало преди, 

отбелязва как се е провела промяната и представя съдържанието на 

новия модел на социална гъвкава сигурност, предложен от Европа. 

Поставя се под въпрос обхвата на нова европейска директива, 

приложима за всички държави-членки, без това да се съобразява с 

историята и това, което е предшествало. 

Описват се условията за използване и обобщаване на нова 

европейска концепция за организацията на пазара на труда. 

Гъвкавостта на стандарта за заетостта става крайъгълен камък. 

Четирите глави постепенно събират информация от значение за 

анализа на действителната трансформацията на сигурността, 

предизвикана от модела за гъвкавата сигурност. Показва се , че 

гъвкавата сигурност е дава социални ползи. В контекста на 

трансформиране на пазара на труда, динамиката на нивото на 

сигурност се определя от два основни фактора: високия ръст на 

човешкия труд и неговата привлекателност. 

Целта на втора глава е да легитимира решението да се 

използват теоретичните основи на науката за сигурността като 

методологически инструмент за анализ на политиката за гъвкава 

сигурност. Направен е опит за методическо структуриране на 

академичните изследвания, въз основа на избора на теорията, която 



изследователят използва. Като част от това изследване е анализа  на 

модела за "гъвкава сигурност". Можем да считаме, че интересът към 

дисертацията идва от пространството, което заема на кръстопътя на 

две науки: този на сигурността и тази на публичните политики за 

заетост. 

Използването на концепцията за сигурност и прилагането й към 

заетост не претендира за концептуална иновациите, но в трета глава, 

води до задълбочаване в използването на ключовото понятие за 

"сигурност". Международните отношения  се изследват през призмата 

науката за сигурността. Ако целта на това изследване е 

концептуалното разширяване на използването на понятието 

сигурност, тя е постигната. Едновременно с това се разкрива 

влиянието на тази сигурност върху социално и политическите условия 

в Европейския съюз. 

Третата глава обединява анализите на политическия процес, 

който обвързва въпроса за създаването на сигурността с наличието и 

достъпа до работното място. Тази глава потвърждава факта, че 

предложението на политиката за осигуряване на професионална 

реализация трябва да се подкрепя с гъвкави трудови договори, при 

спазване на баланса между двата полюса, на които тя се основава. 

Изследването идентифицира формите на обезпечаване и 

насочване на стратегиите, разработени и поддържани от Комисията. 

Те имат за цел да се осигури благоприятна  защитата на заетостта 

създаване на "социална" стойност на проекта. Отдава се значение на 

социалния диалог и се увеличава обхвата на съгласието между 

служителите и синдикатите като се създава чувство за консенсус. 

Използването на научнообосновани оперативни стратегии помага 



избягването на пряка конфронтация с политическите и социални 

участници, които биха могли да се противопоставят на гъвкавостта на 

правната защита на заетостта.  

В заключение, искам да изразя следното становище относно 

тезата на Франсоаз Маршан: Докторанта е направил оригинални 

изследвания с прилагане на компетентните съвременни философски 

теории и практики в областта на сигурността на пазара на труда. В 

него се разглеждат не само пазара на труда в контекста на 

националната сигурност, но проблемът се свежда до философски 

проблем. направения философски анализ, който прави автора, помага 

да се усъвършенстват инструментите, които тя ползва. 

Въпреки това, бих искал да направя коментари по следните 

въпроси: 

Теза не дава ясен отговор, какви мерки трябва да се 

предприемат на европейско равнище, за да регулира пазара на труда 

и да се намали въздействието на този пазар бърху сигурността на 

Съюза. 

Необходимо е да се намери връзката между пазара на труда и други 

фактори, като например политическата сигурност, икономическото, и социалното 

влияние върху сигурността. Сигурност не трябва да се разглежда едностранното, 

личната сигурност трябва да обвързана и с другите елементи на системата за 

сигурност. 

Тази слабости не се отразяват на качеството на предложения 

дисертационен труд. 

 Докторант се е справил много добре с тази много сложна и трудна задача, 

поради което предлагам да му бъде присъдена образователната и научна степен 

"доктор". 

София, 05.04.2015                                                   Доц. д.в.н. Нено Христов 


