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Рецензия  

на дисертационния труд на докторант Александър Методиев Политов 

 

Външната политика на Европейския съюз в условията на нов световен 

ред: между конструктивисткия мултилатерализъм и структурния 

реализъм (1989-2013г. ) 

 

Научен консултант: доц. д-р Огнян Минчев 

Рецензент : проф. д-р Ингрид  Шикова 

 

1. Важност на изследвания проблем  

Европейският съюз е значим актьор на световната сцена, но трудно може да се твърди 

че е успял да постигне провеждането на ефективна обща външна политика и политика за 

сигурност. Проблемите, които пораждат неефективността, дори в някои случаи липсата на 

обща външна политика на Европейския съюз, са многобройни и привличат редица 

изследователи. Осъществяването на общата външна политика на Европейския съюз го 

поставя пред многобройни и сложни предизвикателства. Сложността произтича от факта, 

че тези предизвикателства са от разнообразно естество – геополитически, икономически, 

финансови и т.н. Необходимостта Европейският съюз да провежда  широкоспектърна и 

ефективна външна политика в съвременните условия на новия световен ред обуславя 

важността на проблема, изследван в рецензираната дисертация. Въпреки многобройните 

анализи и публикации по въпросите на външната политика на Европейския съюз,   

дисертацията дава един интересен и задълбочен научен поглед към тази тематика. Самият 

факт от поемането на товара на подобно изследване е  сериозно предизвикателство, което 

докторантът е посрещнал с необходимата сериозност, задълбоченост, теоретични знания и 
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умения. Мисля, че прочитът на предложения труд ни оставя без съмнения, че в него са 

анализирани важни, актуални и подходящи за докторантско изследване, въпроси.  

 

2.  Структура и съдържание на дисертационния труд 

Дисертационният труд на Александър Политов  е в общ обем от 317 страници и 

включва глави  въведение, три глави, заключение и библиография.   

Целта на дисертационния труд е подробно обоснована – да разкрие чрез теоретичен 

подход необходимостта Европейският съюз да провежда широкоспектърна, реалистична  

и ефективна външна политика, използвайки при нужда средствата на принудата и 

упражняването на сила. Основният изследователски въпрос как Европейският съюз би 

могъл да се превърне от голям актьор в световна сила, който логично произтича от тази 

цел е формулиран и дава ясна представа в каква насока ще търси отговори докторантът. 

Във въведението авторът формулира  четири  хипотетични отговора на основния 

изследователски въпрос като се опитва в своето изследване да ги аргументира и да защити 

своята основна теза за необходимостта външната политика на ЕС да бъде базирана на 

способността за упражняване на сила и нейното ефективно прилагане в конфликтни 

райони на света.  

Подходът на автора за доказване на тази теза е теоретичен и се основава на 

анализи, произтичащи от различните теории за международните отношения.  Подходящо 

и обосновано е подбран периодът, за който се осъществяват анализите в дисертационния 

труд – 1989-2013г.   

Първа глава е съсредоточена върху аналитичен преглед  на литературата по 

въпросите на външната политика на Европейския съюз. Тази тема привлича 

изследователския интерес  и съществуващата литература  съдържа множество академични 

трудове и публикации.  Докторантът е положил усилия да систематизира максимален брой 

източници, което обосновава с необходимостта да бъдат представени различните гледни 

точки и мнения относно външната политика на ЕС  и мястото му в световната политика. В 

тази глава авторът прави опит да систематизира разглежданата литература от гледна точка 
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на основните направления на протичащия дебат, а именно определяне и характеризиране 

на Европейски съюз като международна сила – мека сила, супер сила в процес на 

изграждане, нормативна сила, интелигентна сила, нормативна сила и т.н. , идентичността 

и ролята на ЕС като  актьор на международната сцена, неговото нарастващо “присъствие” 

в международната система. На фона на многобройните литературни източници, 

докторантът откроява няколко изследоватали по темата за външната политика на ЕС, 

чиито виждания очевидно се споделят в определена степен от него – Робърт Купър, 

Робърт Кейган, Марк Платнър и Ян Зиелонка,  и които служат за формулиране, обосновка 

и подкрепа на авторовите тези в дисертацията. 

Втората глава “Теоретизация и практика на европейската външна политика” 

продължава  логично теоретичните анализи, направени в първа глава при прегледа на 

литературата. В тази глава авторът разглежда  трите основни теории и техните 

разновидности, върху които се гради цялостната концепция на дисертационния труд и 

основните тези на автора – реализъм/неореализъм, либерализъм/неолиберализъм и 

конструктивизъм. Идеите на тези теоретични школи са изяснени подробно, направен е 

опит чрез тях да бъдат обяснени действията на ЕС в международната система и  да бъдат 

дискутирани във връзка с  външната политика на ЕС. В тази глава авторът отделя голямо 

внимание на европейския мултилатерализъм, който според автора е основан на 

конструктивистки принципи и норми  и либерална институционална практика и е 

предпочитана външнополитическа стратегия на ЕС.  Авторът обосновава  важната роля на 

ЕС за развитие на формите и практиките на мултилатерализъм от нов тип и прави преглед 

на методите, прилагани от ЕС  във външните отношения вкл. оказване на хуманитарна и 

икономическа помощ, мироопазващи и мироналагащи мисии, партньорство и 

добросъседство.  Във втора глава са анализирани конкретни проявления на външната 

политика на ЕС в кризите в бивша Югославия и Ирак, които според автора, в най-висока 

степен показват неспособността на ЕС да предприеме решителни действия за тяхното 

преодоляване.  

Третата глава на дисертацията разглежда съвременния световен ред и европейската 

външна политика в духа на първите две глави, тоест предимно от гледна точка на 
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теориите и основните концепции за анархия и йерархия и свързаните с тях концепции за 

авторитет и власт.  Авторът разглежда  различни модели на световния ред и въз основа на 

тах обосновава структурата на съвременната международна система. В тази глава се 

използват концепциите на Купър и Кейган, за да се обосноват разделенията, които 

формират многообразието на съвременната структура на света. Авторът пренася  

понятието “кливидж”  от вътрешната  в международната политика и го използва в една по-

широка интерпретация, за да обоснове своите виждания за управлението на кливиджите в 

международен план. Въз основа на теоретичните разсъждения, подкрепени с редица 

примери за особеностите в структурата на съвременния многополюсен международен ред, 

авторът прави редица изводи относно общата външна политика, политика за сигурност,  

политическата и военна идентичност на ЕС в съвременните условия.  

Интересен е подходът на докторанта за използване на т.нар. облог на Паскал  и по-

конкретно на неговата логическа рамка  като игрови модел за обосноваване на основната 

теза, развивана с дисертационния труд за необходимостта от способност за упражняване 

на сила  и  провеждане на съответна външна политика и политика на сигурност от ЕС. В 

същност, използвайки логически разсъждения над възможните сценарии в съвремения 

свят и съществуващите сериозни заплахи, авторът прави опит да очертае най-

подходящото външнополитическо поведение на ЕС.  

Дисертацията завършва със заключение, което обобщава резултатите от анализите. 

Въз основа на тези резултати авторът правя логични изводи и дава свои препоръки за 

осъществяването на външната  политика на ЕС в съвременните условия.  

 

3. Оценка на дисертационния труд  

Дисертационният труд отговаря на законовите изисквания – той е свидетелство, че 

авторът притежава задълбочени познания по темата,  познава теорията и академичната 

литература в изследваната област  и демонстрира висока способност за осъществяване на 

научни изследвания. Дисертацията съдържа оригинални приносни моменти и има научни 
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резултати. Избраната структура на дисертацията е логична и чрез нея е направен 

аргументиран и изчерпателен анализ.  

Александър Политов има не само умения да анализира, да прави аргументирани 

заключения и да предлага теоретични обобщения, той  демонстрира способности да 

борави отлично с теориите, които разглежда  и да ги интерпретира в подкрепа на своите 

тези.  Изборът на темата изисква наличието на  комплексни, задълбочени и системни 

знания  в областта на политологията, международните отношения, европеистиката и това 

вече само по себе си е голямо предизвикателство, с което той се справя отлично. 

Дисертационният труд е доказателство за амбициозност и систематичност на един млад 

учен , за  отлично начало на бъдеща творческа кариера.  

Тук могат да бъдат изброени редица достойнства на труда: безспорно познаване на 

академичния дебат по изследваните въпроси, умения за формулиране на изводи и 

обобщения, изключителна коректност при ползването на източниците, задълбочени 

анализи, умело защитаване на тези. Библиографията на английски език е изчерпателна и 

съвестно използвана в дисертационния труд.  

  В представения автореферат не са посочени публикациите на Александър Политов 

по темата на дисертацията, поради което следва да ги посочи по време на защитата. 

 

4.Език, стил, техническо оформление, библиография 

Александър Политов  има добър научен стил, прецизен е по отношение на 

терминологията. Технически  дисертацията е оформена грижливо.  Библиографията на 

английски език е   изчерпателна, източниците  са използвани добросъвестно в 

дисертацията.   

5. Приноси 

 Оценявам положително анализите на докторанта и обобщаването  на многобройни 

мнения, концепции, теории.  Тези анализи по своето естество имат приносен характер -

например, отлично представяне и анализ на идеите и концепциите на Купър и Кейгън за 
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новия световен ред. Приносите могат да се търсят в трета глава, където е направено 

интересно интерпертиране на облога на Паскал. Оценявам анализа на разминаването на 

между очаквания и възможности на външната политика на ЕС. Принос е и прилагането на 

теорията на кливиджите към международната политика.  Приносно  по своя характер е и 

заключението, което е може да бъде завършена самостоятелна публикация.  Съгласна съм 

със  справката за приносите, посочени от докторанта. 

 

6. Бележки и препоръки  

Тук е мястото да посоча, че на вътрешната защита направих множество бележки 

както по същество, така и по структурата на дисертацията, включително по 

формулировката на нейното заглавие. Със задоволство констатирах, че докторантът е 

приел и отразил голяма част от тях много добросъвестно.  Отразяването на препоръките, 

отправени от редица колеги по време на вътрешната защита, е допринесло както за  

подобряване на структурата, така и за отстраняване на редица неточности в текста, 

представен за вътрешна защита. Препоръчаната допълнителна редакция се е оказала 

полезна за премахване на повторения, които утежняваха текста.  

Ще си позволя да отправя няколко бележки и препоръки, които мисля, че биха 

били полезни за бъдещата научно-изследователска работа на Александър Политов: 

1. Отчитам привързаността на докторанта към теоретичните изследвания, но би било 

добре, ако теоретизирането бъде обвързано по-тясно с практическо-приложните 

аспекти на външната политика на ЕС.  

2. Докторантът прави предварителната уговорка, че се спира само на политическите 

аспекти на външната политика, но  в съвременните условия икономическите 

аспекти трудно  могат да бъдат отделени от политическите и самостоятелното им 

анализиране не допринася за целостта на анализа. Още повече, че на някои места 

авторът неизбежно се позовава на икономическите аспекти. Това беше доказано и 

на практика от решенията, които се вземат от ЕС по повод на украинската криза. 

Важността на икономическите аспекти води до техната “неизбежност”  във 
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външната политика. Не е случайно, че преговорите за амбициозното Партньорство 

за трансатлантическа търговия и инвестиции между ЕС и САЩ са наричани 

преговори за създаване на “икономическо НАТО”.  Вероятно тези въпроси ще 

привлекат в бъдеще вниманието на  докторанта и ще намерят място в неговите 

творчески планове.  

3. Полезно би било авторът да насочи своя изследователски интерес и към външната 

политика на България като пълноправен член на ЕС и в контекста на общата 

външната политика на ЕС. Това би повишило практико-приложния характер на 

изследването и би допринесло за извеждане на полезни за България изводи и 

препоръки в тази сфера. 

4. Макар и да фигурират частично, в дисертацията незаслужено са пренебрегнати 

български автори по темата и българската библиография е твърде оскъдна.  

7. Въпроси 

Бих искала да поставя следните въпроси, на които докторантът да отговори по 

време на защитата: Какъв е неговият коментар по повод на реакциите и решенията на ЕС 

по отношение на украинската криза и Русия?  Възможно ли е да се приложи в този случай 

неговата теза за  необходимостта от способност за упражняване на сила от страна на ЕС ? 

Може ли да се пренебрегнат икономическите аспекти на външните отношения с Русия при 

вземането на външнополитически решения? 

8. Изводи и заключение 

Обобщавайки казаното дотук бих искала да обобщя моите цялостни впечатления от 

рецензирания труд:  

Дисертационият труд на Александър Политов е компетентно, професионално и 

завършено изследване, основано на отличното познаване на академичните дискусии и 

теории. Той е много  убедителен в анализите.  Изследването е осъществено добросъвестно 

и задълбочено. Дисертационният труд   показва отличната  научна осведоменост и 

високата информационна култура на  докторанта. Самооценката за научните приноси  е 
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точна и отговаря на действителните приноси. Всичко това ми дава основание за смятам, че 

рецензирания дисертационен труд отговаря на изискванията за присъждане на 

образователна и научна степен “доктор”.  

 

Въз основа на цялостната положителна оценка, посочените достойнства и 

конкретните приноси на дисертационния труд «Външната политика на Европейския 

съюз в условията на нов световен ред: между конструктивисткия мултилатерализъм 

и структурния реализъм (1989-2013 )» , убедено подкрепям присъждането на 

образователна и научна степен “доктор” на неговия автор Александър Политов. 

 

проф. Ингрид Шикова 

10 април 2014 г. 

 

 

 

 


