
СТАНОВИЩЕ 
 за дисертационния труд на ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА ЧАУШЕВА 

на тема : “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.  
ОТ МАСТРИХТ ДО ЛИСАБОН” 

за получаване на образователна и научна степен “ДОКТОР” 
 

 В навечерието на изборите на депутати на Европейския парламент 
(май 2014 г.) имаме удоволствието отново да се върнем към тематиката на 
европейската интеграция в най-ново време и да оценим изследователски 
труд, посветен на един от критичните периоди в относително кратката 
история на ЕС. 

Темата на представения научен труд е безспорно дисертабилна. 
Приемам обмислените и добре формулираните научни цели на труда, макар 
да смятам, че в увода (или в началото на глава първа) би трябвало да има 
кратък, въвеждащ анализ на политическите и икономическите фактори, 
определили изграждането на ЕС. 
   Приемам и мотивите за избора на темата на изследването, тъй 
като тази страница от съвременната история на специфичната дипломация на 
интеграцията на обединена Европа след края на Студената война се нуждае 
от сериозни изследвания и оценки за практиката на интегрираната и 
разширяващата се формация, пробиваща път във времето по свой 
специфичен начин.  

Смятам, че разработването на съдържанието на изследването в 
историческа последователност и на две равнища е напълно правилно и 
съдейства за оформянето на научните приноси на дисертацията.  

Избраната структура на изложение по свой начин подчертава 
успешния подход на авторката към старателно направеното изследване на 
институционалните промени в ЕС от 1992 до 2009 г. и на ролята на 
държавите членки при обсъждането на тези промени на фона на желанията 
им да запазят своите интереси въпреки правилото на интеграцията – 
постепенно намаляване суверенитета на държавите участнички. 
Специфичните нюанси в политиката на големите европейски държави, 
тяхното разкриване и мотивиране са определен принос на Лилия Чаушева. 

Докторантката работи със значителен документален изворов 
материал и многообразна научна литература на три езика, което е 
безспорно достойнство на авторката. В своето старание да разкрие 



проблемите на ЕС  тя пропуска да маркира международната панорама, на 
фона на която се извършват съответните процеси. Чаушева преразказва 
документите, но не борави с текстовете непосредствено. Научното 
изследване обаче изисква да се ползват текстове от приети документи и 
веднага да се анализират, а не да препраща читателя в приложенията.  

Независимо от това дисертантката разработва много добре трите 
основни глави на дисертацията, обхваща всички възможни проблеми на 
процесите в ЕС, представя личностите с решаващо значение за работата 
на комисиите на ЕС, включително комисията, която подготвя проект за 
конституция начело с президента Ж. Д’Естен. Тя разкрива различните 
теории за бъдещето на съюза и за приципите на работа, на базата на които 
се извършват промените на институционално равнище и ходът  
интеграционния процес. Прави впечатлението умението на авторката да 
прави сравнителен анализ, да разкрива различни ценности на най-новото 
време и на отделните водещи и по-малки държави, но и да докаже, че 
Франция, Германия и Белгия са най-ревностните поддръжници на “по-
силната интеграция”.  

Според мен разкриването на фактите за модела на международни 
конференции, дискусиите между министрите на външните работи, докладите 
на неформалните срещи и други, оформят сериозен научен принос на 
авторката в разработването на съвременната история на дипломацията на 
интегрираните формации по примера на Европа. По този начин аз допълвам 
нейните приноси.  

В първа част на втора глава на работата “Необходимост от размисъл” 
Л. Чаушева постига и похвално обобщение на всички емоции, които 
изпитват държавници и лидери в периода на криза. Тя изяснява целия 
сложен механизъм, който се ползва в ЕС, за да се излезе от тази криза – план 
три “Д”, който включва методи за възстановяване на доверието към ЕС, 
целеви групи за нова комуникация с гражданите на Европа, публични 
дискусии и вариантите за излизане от кризата. Този план обединява всички 
нови методи на политика и комуникация, на пропаганда и постигане на 
политически цели, които оформят нов принос на Чаушева. Те се разкриват и 
в трета глава “Към нов договор” ,но в нея липсва икономическата панорама в 
Европа към 2008-2009 г. и началото на поредната икономическа криза. 

Приемам главните изводи на младата колега и посочените от нея 
научни приноси. Представената дисертация и авторефератът отговарят на 



изискванията на закона. Лилия Чаушева би могла да продължи работата си 
до наши дни, в които отново се говори за бъдещето на ЕС и за неговите най-
нови проблеми. 

Към дисертацията имам някои технически препоръки при евентуална 
подготовка за печат: 1) поясненията под черта са прекалено много, а тяхното 
съдържание може да се “помести” в текста; 2) преди анализите, включете 
някои преведени текстове; 3) съкратете обстоятелствените обобщения в края 
на главите поради многото повторения, и ги приведете до синтезирани 
изводи, не повече от половин страници; 4) главните изводи от изследването, 
представени в автореферата биха могли да станат чудесно заключение на 
дисертацията. 

Научните приноси на дикторантката Лилия Чаушева, нейната 
способност системно и задълбочено да излага смисъла и съдържанието на 
важни процеси в интеграционния процес и при търсене на нови 
институционални форми, индивидиуалният подход към позициите на всяка 
отделна държава, подвижният език на изложение ми дават основание да 
заявя моето решение - ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА ЧАУШЕВА  има пълното право 
да бъде удостоена с научното звание “ДОКТОР”. 
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