
СТАНОВИЩЕ

за докторската дисертация на Елица Стефанова Маркова на тема:

„Преговорите на Турция за членство в Европейския съюз“

от доц. д-р Огнян Минчев, катедра „Политология“, Философски факултет, 

СУ „Св. Климент Охридски“

Представеният  дисертационен  труд  е  с  обем  221  стандартни 

страници,  разделен  на  увод,  седем  глави,  заключение,  библиография  и 

приложения. Научният апарат съдържа над 250 заглавия и 39 официални 

документа. Източниците са разнообразни, авторитетни, в по-голямата си 

част  на  английски  и  немски език.  Важно е  да  се  отбележи отделеното 

значимо  място  и  на  цитираната  литература  от  турски  автори,  като  в 

прегледа на литературата е обяснено обстоятелството, че огромната част 

от публикуващите по темата в Турция специалисти работят на английски 

език.

  

Дисертационният труд е посветен на един от най-дискутираните и 

противоречиви  проблеми,  свързани  с  разширяването  на  Европейския 

съюз.  В същото време, би могло да се отбележи,  че поради обяснимия 

акцент върху усилията на България за присъединяване към Европейския 

съюз преди 2007 г. ,  въпросът за членството на Турция оставаше извън 

обсега  на  изследователските  усилия  сред  научната  и  анализаторската 

общност в България. В този смисъл би могло да се отбележи, че интересът 

и работата на докторант Маркова към темата са трайни и последователни 

и  не  би  следвало  да  се  поставят  в  зависимост  с  наскоро  придобитата 

популярност на проблема в България.
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Темата  на  дисертационният  труд  поставя  пред  голямо  изпитание 

подхода към структурата и избора на изследователски подход и безспорно 

предлага широка гама от възможности, които по един или друг начин са 

показателни  за  отношението  и  дори  пристрастията  по  проблема. 

Предложената  от  Елица  Маркова  структура  предлага  един  по-скоро 

непопулярен  поглед  върху  преговорите  за  членство  на  Турция  в  ЕС, 

поставяйки проблема за промяната не просто като императив за покриване 

на технически критерии от страна на Турция, а и като въпрос на една по-

сложна  промяна  в  идентичността  и  посоката  на  развитие  –  при  това 

засягащ не само Турция, а и Европа като политически и социален проект. 

Преговорният процес с Турция е очертан като изходна отправна точка за 

анализ на това какво представляват и как се променят идентичностите на 

ЕС и Турция. Темата на дисертационния труд, редом с това, предполага 

възприемането  на  интердисциплинарен  подход  –  съответно 

демонстриране  на  познания  и  разбиране  по  широк  кръг  от  въпроси.. 

Едновременно  с  това,  следва  да  се  има  предвид  и  обстоятелството,  че 

изборът на определени акценти в претовареното информационно поле по 

тема като Турция в ЕС е в голяма степен творчески процес. Предложената 

от Елица Маркова структура на дисертацията съответства на стандарти за 

балансиран  и  добре  аргументиран  анализ  и  представлява  едно  от 

достойнствата и оригиналните приноси на изследването. Формулираните в 

глава шеста хипотези относно възможностите за изхода на преговорния 

процес са добър опит са  систематизиране на  изведените  в предходните 

глави  акценти и  биха  представлявали  интерес  и  от  практическа  гледна 

точка  при  формулирането  на  стратегии  и  политики.  Езикът  на 

дисертационния  труд  е  лишен  от  пристрастност  и  отговаря  на 

академичните стандарти.
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Като  имам  предвид  научно-теоретичната,  изследователската  и 

приложната  значимост  на  темата  и  ясно  откроените  достойнства и 

приноси на труда, предлагам на уважаемото Научното жури да присъди на 

Елица Стефанова Маркова образователната и научна степен “ДОКТОР”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА НАУЧНОТО ЖУРИ:

24.06.2011 доц. д-р Огнян Минчев
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