
СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на Александър Методиев Политов на тема 

„Външната политика на Европейския съюз в условията на нов световен 
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по политология (Международни отношения) 

от проф. д-р Динко Динков – катедра „Международни отношения, УНСС 

 Докторантът на самостоятелна подготовка към катедра 

„Политология” към Философския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски” Александър Политов е разработил дисертация върху особено 

провокиращ политическото мислене въпрос за външната политика на 

Европейския съюз като качествено нова идентичност и субект на 

международни отношения. Както е отбелязано в дисертационния труд 

„Европейският съюз безспорно е един значим актьор на международната 

сцена, но не винаги успява да провежда ефективна обща външна политика 

и политика на сигурност, което го поставя пред редица 

предизвикателства.” (с.19) Тази оценка е отправна точка на изследването. 

Все още се търсят обяснения за същността и смисъла на следване на обща 

външна политика и поведението на това ново явление в международната 

система с помощта на дълго утвърждава ли се подходи за осмисляне на 

международните отношения и политиката на отделните участници. Като че 

ли процесите в постмодерния свят не могат да получат удовлетворяващо 

обяснение с теориите, категориите и понятията на теориите, служили на 

модерния свят. Сериозен принос на докторанта е, че е доловил дефицита 

на старите теоретични конструкции и залага на едно от съвременните 

течения за разбиране на международните отношения като вид социални 

отношения – конструктивизма, за оценка на общата външна политика на 

Европейския съюз. Съгласно тази набираща авторитет школа и 



международните отношения както и другите видове социални отношения 

могат да се конструират на базата на ценности, култура, политика и 

идеология и в тези рамки да се разработва и осъществява линията на 

поведение на отделните обособени общности. 

 За да се пристъпи към изясняване на проблемите (теоретични и 

практически) на общата външна политика на Европейския съюз, а тя 

определено не е между успешните, е нужно в началото на дисертацията да 

се отдели място за смисъла и същността на това преднамерено 

организирано качествено ново цяло в съвременната международна 

система. То е своеобразно отрицание на дълго структуриралата света 

национално-държавна идея, но на сегашния исторически етап този 

интеграционен модел се основава на хибридно начало, синтезиращо както 

национално-държавното, така и наднационалното. Без определяне 

основните характеристики на тази нова идентичност, трудно може да се 

анализират отношенията му с другите участници в международното 

общуване. Без да се разбере добре прилагания в Европейския съюз 

интеграционен модел като опит за постигане на по-ефективно използване 

на ресурсите на група страни чрез организиране на производството на 

блага на мащабна основа, императивно налагано от много фактори, а и 

най-големите държави в Европа не са самодостатъчни в това отношение. 

Чертаните в духа на национално-държавната идея граници на континента 

се оказват пречка за ефективен възпроизводствен процес. По тези причини 

външната политика на Съюза остава в капана на абстрактни конструкции. 

За „свалянето й на земята” полезно би било под заглавието „Исторически 

контекст и поставяне на проблема” да се очертаят идейните основи, 

зараждането и утвърждаването на този особен интеграционен модел върху 

част от Европейския континент, да се даде оценка за Европейското 

политическо сътрудничество и прерастването му в обща външна политика 



и политика на сигурност. А договорът от Маастрихт, трансформирайки 

Европейските общности в Европейски съюз, зададе едно ново 

европоцентристко начало, което внесе нови моменти в евро-

атлантическите отношения и в структурирането на света след края на 

„студената война”. Всъщност този нов играч на международната сцена 

оспори лансираната от САЩ концепция за нов световен ред, в който се 

отреждаше лидерска роля на суперсилата, оцеляла от гигантския сблъсък 

по време на противопоставянето в двуполюсната следвоенна (ІІ-та 

световна война) международна система. Заглавието предполага такова 

съдържание на първата част на дисертацията. Считам, че в представения 

вариант дисертацията страда от сериозна празнота. Намирам за неуместно 

отделянето на голяма внимание в началото на федерализма като „една от 

важните и доминиращи идеи в дебата за Европейския съюз”. Тя е просто 

опит да се вкарат новите реалности в калъпа на национално-държавната 

идея. 

 В първата глава на дисертацията докторантът е извел според него 

значими за изследователския дебат, към който се приобщава, автори и 

техни публикации. Долавя се, че той стои най-близо до разбиранията на 

Роберт Купър. За това обособяване на вижданията на Купър, Кейгън, 

Платнър и Зиелонка авторът има известно основание, но тази част би 

могло да се обедини със следващата глава, в която е направен обстоен 

преглед на основните школи и течения в изследването на международните 

отношения и външната политика, като е поставен акцент върху най-нови 

тенденции. Авторът е стъпил на огромен брой източници и удачно е 

намерил начин да ги представи много синтезирано. Тази структурна 

единица би могла да се използва и като учебно помагало за изучаващи 

международните отношения. 



 В третата глава докторантът очертава основни характеристики на 

съвременната международна система, като представя известни теоретични 

модели за съвременен световен ред и в този контекст дава оценки за 

външната политика на Европейския съюз (неприемлива е неговата 

формула „европейска външна политика). Полезно би било, освен 

представянето на становища на много автори, Александър Политов да се 

насочи към практическите усилия за преодоляване слабостите на общата 

външна политика на Съюза. Особено внимание заслужават идеите, 

залегнали в провалилият се проект на Конституционен договор и опитите 

чрез Лисабонския договор да се изведе поне нещичко от разработването на 

общата външна политика от междуправителствения механизъм на 

наднационално равнище. Би могъл да даде оценка за ефекта от появата на 

двете нови фигури в механизма за приемане на решения – постоянния 

председател на Европейския съвет, който „представлява Европейския съюз 

в международните отношения” и върховния представител на Съюза по 

външната политика и сигурността. Дисертацията би спечелила много ако 

към абстрактните теории бяха отнесени фактите, особено след влизането в 

сила на Реформиращия (Лисабонски) договор. Бяха направени опити за 

извеждане на наднационално равнище някои моменти от разработването и 

прилагането на обща външна политика и политика на сигурност, но на 

практика се засили ролята на междуправителствения механизъм. И 

изграждането на Служба за външно действие не помага за засилване на 

наднационалното начало. Очевидно тези реалности отразяват 

съотношението на силите между двете начала, върху които се гради 

Европейският съюз – националното и наднационалното, което очевидно 

сега не е в полза на последното. 

Долавяйки този проблем, въпреки тежненията на докторанта към 

конструктивизма и свързания с него мултилатерализъм, неговите 



разбирания остават по-близко до класическата школа на реализма. 

Надявам се тази констатация да провокира у него допълнителни 

размишления. А с дисертационния си труд той доказва способности за 

теоретично мислене. Бидейки убеден, че такива изследователи трябва да 

бъдат насърчавани, предлагам и на останалите членове на научното 

жури да уважим аспирациите на Александър Методиев Политов и да 

гласуваме да му бъде присъдена образователната и научна степен 

„доктор” по политология (Международни отношения). 

16 април 2014 г. 

       …………………………… 

       /проф. д-р Динко Динков/ 


