
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Юлия Захариева, 

член на жури за присъждане  

на образователна и научна степен „доктор“ 

 на Александър Методиев Политов 

 

 Темата на представената дисертация е „Външната политика на Европейския 

съюз в условията на нов световен ред: между конструктивистки мултилатерализъм и 

структурния реализъм (1989 – 2013 г.)“. Съдържа 317 страници и е структурирана в три 

глави, въведение и заключение. Изборът на темата доказва интереса на автора към 

важни и актуални проблеми, особено днес. Както подчертава авторът, той е бил 

провокиран от убеждението, че постмодерна Европа се стреми да бъде глобален играч, 

но е неспособна и неефективна в провеждането на общата си външна политика и 

политика за сигурност.  

 Докторантът още в началото формулира целта на изследването, основния 

изследователски въпрос, предлага четири хипотези, които би трябвало да дадат 

отговори на този въпрос. Отграничава се от претенцията да създаде „някаква 

грандиозна теория за европейската външна политика” и обещава „да се вмества в 

логиката на средните по обхват теории за европейската външна политика”.  

 В глава първа е направен панорамен преглед на специализираната научна 

литература в опит да бъде обхванат максимално широк кръг от гледни точки в научния 

дебат за външната политика на ЕС. Глава втора е посветена на теоретизацията и 

практиката на европейската външна политика. Посочени са основните теоретични 

модели за тази теоретизация и основните теоретични школи, както и техните вариации 

във всеки един от тях. Основен обект на изследването е европейският 

мултилатерализъм. Отделено е нужното внимание на най-ярките представители на тази 

школа. В края на главата е илюстрирана практиката на европейската външна политика 

в два конкретни казуса – кризите в бивша Югославия и Ирак. Глава трета е озаглавена 

„Съвременният световен ред и европейската външна политика”. След като представя 

двете основни концепции за съвременния световен ред след края на Студената война, 

авторът стига до констатацията, че ЕС остава далеч от постигането на кохерентна 

политическа и военна идентичност с единна външна политика и политика за сигурност. 

Интерес представлява включването на логическата рамка на Облога на Паскал като вид 



игрови модел в контекста на международната политика и политика за сигурност, което 

според автора дава прагматична причина за провеждането на реалистична външна 

политика, базирана на способност за упражняване и проектиране на сила. Според 

автора това е реалистичен модел за взимане на решения и е практически принос с 

приложна стойност. В заключението са обобщени очертаните хипотези и са направени 

изводи и препоръки за европейската външна политика.  

 Докторантът безспорно в дълбочина познава изследваната материя. С лекота 

представя различните теоретични школи. Формулира работещи хипотези и ги тества, 

като прави самостоятелни изводи и ги защитава. Прави впечатление богатият научен 

апарат – 307 заглавия, от които 269 на английски език. Що се отнася до теориите за 

международните отношения, очевидно е, че той не среща никакви трудности. 

Проблемът, с които е трябвало да се справи, е разнобоя в доктрината, както по 

отношение на спецификата на Европейския съюз, така и на неговата външна политика 

и външни отношения. Той изтъква, че този разнобой се проявява дори чисто 

терминологично и терминът „европейска външна политика” няма ясен контур. При 

определянето на подхода в дисертацията докторантът заявява, че няма за цел да 

изследва микронивото на европейската външна политика, начина на взимане на 

решения и институционалните фактори, но ако беше направил това, може би щяха да 

бъдат избегнати някои неясноти и пропуски. Според автора до времето, когато самият 

ЕС би се превърнал в държава, той остава сбор от държави, които работят заедно 

посредством правно-обвързващи договори, оставащи неприведени в действие от един 

хегемонистичен авторитет – еквивалент на този на правителство. С подобно становище 

аз не мога да се съглася. Такава перспектива въобще не е заложена в изграждането и 

функционирането на интеграционните формации. Това е много често срещан опит при 

изследването на Европейския съюз, и то не само в настоящата дисертация, спецификата 

на това уникално обединение да се вкарва и обяснява посредством характерни за 

суверенната държава теоретични конструкции.  Оттук и недоразуменията с очакванията 

т.нар. „европейска външна политика” да бъде ефективна, ако има капацитета да 

използва средства на принуда и сила. В препоръките си в заключението докторантът 

очертава три възможности пред ЕС, но и трите се нуждаят от допълнителни разяснения.  

 Могат да бъдат направени и други бележки – например, странно е очакването 

Европейският съюз да признае независимостта на Косово, което могат да направят 

единствено и само държавите. Възражения буди и твърдението, че в периода преди 



1989 г. външната политика на Съюза е изцяло функция на американската външна 

политика.  

 Тези бележки не могат да променят общата положителна оценка за дисертацията 

и да не бъдат оценени усилията, ерудицията и познанията на докторанта, което ми дава 

основание да предложа да бъде присъдена научната и образователна степен „доктор“ на 

Александър Политов. 

 

 

София,        доц. д-р Юлия Захариева 

25.04.2014 г. 

 


