
Становище 
по дисертацията на Елица Маркова на тема „Преговорите на Турция за членство в 
Европейския съюз” за получаване на  образователната и научна степен „доктор” по 

политология 

 

Разглежданата дисертация е разработена под научното ръководство на доц. Огнян 
Минчев, д.с.н. и съдържа в 222 страници въведение, седем глави на изложението, 
заключение, библиография и приложения. Библиографията съдържа 230 заглавия 
на академични изследвания на български, английски и немски езици, както и 40 
заглавия на официални документи. 

Избраната тема е научно-значима, но главното предизвикателство е било, тя да се 
впише на оригинално място сред многобройните изследвания в това поле. Смятам, 
че Елица Маркова е успяла като цяло да намери оригинален подход за 
изследването си по тази тема. Авторката експлицира гледната си точка в първа 
глава – „пренебрегваната перспектива на социологическия и интерактивен аспект 
на процеса на преговори за присъединяване”. Това е заявка за стъпване 
едновременно на един модерен либерален подход в международните отношения и 
на не по-малко използвания днес подход на социалния конструктивизъм.  

Основният изследователски проблем на дисертацията е ясно и приемливо 
формулиран: „защо преговорите с Турция са „различни” и изходът от тях е толкова 
важен и за двете странни?”. Построяването на изложението съответства на така 
поставената проблематика.  

Първа и втора глава имат методологически характер, те се занимават със 
състоянието на проблема с присъединяването на Турция към ЕС, с дефинирането 
на целите и задачите на изследването, с прегледа на литературата и очертаването 
на метода на изследване. Бих искал да подчертая доброто впечатление, което 
оставя у читателя втора глава, очертаваща методологията на изследването – този 
подход трябва да бъде непременно насърчаван. Това показва една богата 
методологическа култура и е предпоставка за валидни заключения. В порядъка на 
критична бележка ще отбележа, че проблематиката на първите две глави и на 
въведението се припокрива, което води и до някои смислови повторения. 

Трета, четвърта и пета глави на изложението разграничават специфичните 
предизвикателства с отношение към преговорния процес респективно за Турция, 
ЕС и за двете страни едновременно. Разграничението е смислено, доколкото се 
основава наред с другото и на социални конструктивизъм, при който перцепцията 
на проблема от страна на актьорите и самосъзнанието за тяхната и на другите 
идентичност е от особено важно значение. В порядъка на критична бележка ще 
отбележа, че липсва убедителна дефиниция на категорията „предизвикателства”, 
доколкото тази дума в разглежданата дисертация има статута именно на категория. 
Може  би употребата на други думи като „гледни точки”, „разбиране”, „перцепция” 
в случая биха спестили нуждата от използване на термина „предизвикателство”. 

Намирам анализа в шеста и седма глави за особено оригинален и евристичен. 
Типологизирането на възможните хипотези за завършване на преговорите или на 



алтернативите на действително членство на Турция в ЕС е направено убедително, 
аргументирано и може да се квалифицира като цялостно. Във всеки случай е 
трудно да формулираме някой друг възможен резултат или алтернатива.  

Заключението обобщава главните резултати, но формулира и разсъждения за 
евентуалното бъдеще на преговорите Турция – ЕС. Както самата авторка заявява, 
нейната цел не е да формулира препоръки, но от прочитането на целия текст могат 
да бъдат извлечени и практически препоръки. 

Стилът на изложението е академичен, езикът спазва нуждата неутралност и 
изследователска дистанция от предмета. Цитирането на източниците е изцяло 
според приетите правила, направено е добросъвестно и без пропуски. 
Библиографската основа на изследването е солидна – не намерих съществени 
пропуски в използваните източници. Вероятно като препоръка мога да посоча 
нуждата отделните глави да започват систематично на нова страница, а заглавията 
им да използват по-голям по размер шрифт. Но това са технически бележки. 

В заключение ща кажа, че предложената за разглеждане дисертация съответства на 
общоприетите в областта  на политическите науки критерии, поставената цел е 
изпълнена, а формулираните задачи – осъществени. Става дума за добре написано, 
интелигентно преведено и добре аргументирано оригинално изследване. На тази 
основа ще гласувам за присъждането  на Елица Маркова на образователната  и 
научна степен „доктор” по политология. 
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