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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертацията на ТОНКА МИХАЙЛОВА КОСТАДИНОВА 

на тема: “ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЕДИНЕНА ГЕРМАНИЯ 

(1990-1998) 

Дисертацията на Т. Костадинова е посветена на събития от близкото минало 

на германската държава, в която се развиват процеси, явления и събития с 

историческо значение за съдбата на немската нация, за политическата карта на 

Европа и за глобалната система на международните отношения. Разработена на 

принципа на историческата последователност и на основата на богат документален 

и литературен материал (над 120 документи, 21 мемоари, над 200 заглавия научни 

и журналистически произведения) работата се отличава с приемлива структура, с 

вътрешна логика на изложението, с множество концепции на политици, 

държавници и изследователи на немски, английски и  български език.  

В увода докторантката аргументира избора на темата, представя обекта на 

изследването, три големи цели и три конкретни задачи, в които се допускат  

повторения,  но остават 4 големи цели, които аз приемам за главни. В следващите 

страници на увода Т. Костадинова представя обстойно и с познаване 

съществуващата научна и политологическа литература, широко използвана в 

изследването.  

Първа глава на дисертацията “Германският въпрос в системата на 

международните отношения (1945-1990)” представлява историческо въведение 

към темата, разпределено в три части, в които се проследява задълбочено процеса 

на обединение на Германия (1989-1990). На основата на нови немски документи и 

мемоари, авторката прави научни приноси в разкриване на проектите на 

източногерманските държавници за бъдещето на ГДР и отношенията й с ФРГ, в 

представяне на новите политически партии в Източна Германия, в разкриване на 

темите на съветско-германските политически разговори и на различията в 

разбиранията на съветските политици по бъдещето на германските държави. 

Втора глава на дисертацията “Трети мандат на коалицията ХДС/ХСС и 

СвДП – “преходен” период в германската външна политика (1990-1994)”  е 

разработена в пет основни части. Три от тях са посветени съответно на основните 
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принципи на външната политика на обединена Германия, на германската политика 

по време на кризата в Персийския залив през 1990-1991 г. и на разтърсващия 

Балканите и Европа процес на разпадане на Югославия. Обстойното, аналитично и 

подкрепено с нови документи разработване на принципите на германската външна 

политика позволява на Костадинова да аргументира позицията на Обединена 

Германия по подбрани от авторката направления на германската политика. 

Въведените в обръщение нови немски документи (Доклад относно кризата в 

Персийския залив, 21 август 1990 г.) позволяват на докторантката да направи 

научен принос за принципите на германската външна политика в зоната на Залива, 

за изпълнението на съюзническите задължения в НАТО и задълженията по 

Основният закон на Обединена Германия, и немската политика по отношение на 

Израел. Германия не участва във военните операции на антииракската коалиция, но 

изпълнява допустимите и възможните за нея - като тощу-що обединената държава, 

която все още е без външнополитически суверенитет - ангажименти във 

финансирането на коалицията и операцията. Изводите на докторантката са точни и 

обективни.   

Трета част на втора глава е посветена на германската политика по 

развитието на кризата в Югославия. Докторантката разкрива последователно 

промените в тази политика до 1994 г., различията в позициите на Обединена 

Германия и на другите държави от ЕИО, както и мотивите на външнополи-

тическото ведомство на държавата, ръководено от Ханс Дитрих Геншер. 

Задълбоченото изследване, подкрепено с нови немски документи, позволява на 

авторката да навлезе в детайлите на германската политика и на ситуацията в 

републиките на многонационалната общност на бивша Югославия. Тя разкрива 

политиката на Германия в СССЕ и представената от нейните дипломати идея за 

превенция на кризите в рамките на континента. Докторантката подчертава, че 

германската позиция не винаги съвпада с тази на големите европейски партньори и 

на Сърбия, но запазва посоката, определена от основните документи и решенията 

на канцлера Х. Кол и на министър Геншер. Става дума за позиция, която е 

последователна от гледна точка на управляващите, и е в съзвучие с принципните 

решения на Съвета на НАТО. Изложението на фактите за т. нар. югославска криза 



 3

и за политическите решения на германското коалиционно правителство показва, че 

Обединена Германия по своему се справя с първия тест за политика в условия на 

криза в Европа. 

Четвърта част на втора глава е посветена на участието на Германия в 

изграждането на ЕС. Това е водещото направление в германската външна 

политика, на което авторката отделя специално внимание. ФРГ е държава с опит в 

интеграцията на Западна Европа. Нейни експерти и политици са съавтори с 

френски колеги на Съвместен проект за ЕС и на Единен европейски акт. След 

обединението на Германия Европа наблюдава тясното сътрудничество между 

канцлера Х. Кол и френския президент Митеран в инициирането на преговорите за 

създаване на ЕС. Сътрудничеството на двете държави продължава до пълното 

изграждане на съюза и на неговите институции.  

Нови документи на федералното МВнР и мемоарите на водещи дипломати 

на Германия дават възможност на Т. Костадинова да задълбочи досегашните 

изследвания върху европейската политика на страната и да направи научни 

приноси в разкриването на принципите на немската политика за новата европейска 

интеграция, за активността на германската дипломация в ЗЕС по въпросите на 

бъдещия съюз, за приносите на немските дипломати в разработването на Договорен 

проект за общоевропейска отбранителна политика и политика на сигурност и на т. 

нар. 4 групи решения, приети в Рим (дек. 1990 г.). Въвеждането в обръщение на 

основните документи за бъдещата интеграция, вкл. на Договора за създаване на ЕС 

от Маастрихт, чиито основни принципи са предложени от Германия, допълва 

приносите на докторантката за обективния характер на германската политика в 

това важно направление.  

Последната част на втора глава е посветена на политиката на Обединена 

Германия по въпросите на сигурността и участието на страната в работата на три 

основни международни форуми – ООН, НАТО, СССЕ. В известен смисъл те имат 

информационен характер, но разработването на основните измерения на 

германската политика във всяка една от тези организации и тяхната реализация е 

принос на изследването. Докторантката запазва обективния подход при разкриване 

на реалната политика и по невъзможността Германия да реализира всички свои 
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намерения, отбелязани в предварителните проекти. Принципите на германската 

външна политика в НАТО в новите политически условия след промените в 

страните от Източна Европа и разпадането на СССР, остават, но се търсят и нови 

решения, в които Германия се включва. Тя е пряк участник в разработването на 

новата стратегия на алианса, както и в новите документи на СССЕ. Германия е 

инициатор на идеята за превенция на кризите в Европа и на институционали-

зацията на Съвещанието, което води до промяна на статута в ОССЕ. В изложението 

авторката допуска някои повторения от предишни периоди, но спазва приетата от 

нея структура. Важен елемент на изследването е германската гледна точка по 

въпросите на сигурността и по концепцията за по-голяма сигурност, за първи път 

представена чрез разработени от немската дипломация критерии и елементи.  

Трета глава на дисертацията е посветена на международната дейност на 

Обединена Германия през 1994-1998 г., т. е. в последния мандат на оглавяваната от 

Х. Кол коалиция. В структурата на изложението са включени четири проблеми – 

германската политика в НАТО; европейската политика на страната; политиката на 

Германия по конфликтите в Босна и Херцеговина, и в конфликта в Косово. 

Конспективните заглавия обаче не отразяват динамиката на международната 

активност на страната. В изложението има и кратко връщане към събития от 

началото на 90-те години, което не е нужно. Концепцията за разширяване на 

НАТО, за което настояват САЩ, обаче предизвиква германската дипломация да 

потърси нови инициативи.  Изследването и разработването  на такива инициативи е 

научен принос на Костадинова. Това се отнася и до предложената от Германия 

концепция за стратегическо партньорство “Русия-НАТО”. Включването на Русия в 

диалог с алианса без право на глас обаче е дело и на руската дипломация. Този 

аспект на политиката на НАТО и на Германия изисква допълнителна документална 

основа и анализ на целите и задачите на Руската федерация в механизма “Русия-

НАТО”. 

Втора част на трета глава е посветена на новите измерения на 

европейската политика на Обединена Германия. В изложението авторката 

разкрива приносът на немската дипломация за осъществяването на т. нар. 

“дълбоката реформа” на ЕС, въплътена в проекта “Ламерс-Шаубле” и това е принос 
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на дисертацията. Със същото значение е разработването на т. нар. предприсъеди-

нителна стратегия на ЕС, предвиждаща институционализиране на връзката “ЕС/ 

асоциирани държави”, разработена под председателството на Германия. В 

изложението отново има връщане към първата половина на 90-те години, което се 

отнася до предишната глава. По-важно е обаче умението на Костадинова да 

разкрива динамиката на германската политика в сътрудничество с френската 

страна, да подтиква европейската интеграция, да издига нови идеи и да ги 

разработва в нови проекти. Такъв документ е съвместното писмо на Х. Кол и Ж. 

Ширак до председателят на ЕС за промяна в договора за ЕС, вкл. за въвеждане на 

единна европейска валута по силата на Икономическия и валутен съюз, за 

настойчивостта на финансовите институти на Германия в полза на това решение, за 

ОВППС на страните от ЕС и за проекта “Агенда 2000”. По тези генерални 

проблеми на германската политика докторантката прави сериозни научни приноси.  

Последните две части на трета глава анализират политиката на Обединена 

Германия по два тежки за Балканите и за Европа конфликта – в Босна и 

Херцеговина, и в Косово. Историята на тези конфликти все още не е написана, а за 

своето изследване докторантката борави с български и немски източници. Аз 

приемам нейните тези за неприложимостта на германските проекти за тактически 

компромис в Босна и Херцеговина, но към особеностите на тази многонационална 

република, разделена на две в хода на конфликта, има една уникална реалност - по 

конституция в нейните територии съществува много нации, включително и 

мюсюлманска нация. Следователно  към националистическите амбиции на всяка 

отделна нация в републиката се прибавя и опасната “религиозна нетърпимост”, 

силата на която (за една или друга религия) трудно може да се определи. А 

представителите на религиозно определената нация, фактически имат различна 

етническа идентичност, която се пренебрегва и от германската страна.  

Мирна дипломация и мироопазващи мисии в националистическо-

междурелигиозен конфликт не могат да се справят с положението, както предлага 

германското правителство, и това става ясно през 1994-1995 г. Т. Костадинова 

борави с много немски документи, проекти и доклади на правителството, които 

отразяват неговата позиция за подкрепа на военна операция “Преднамерена сила”, 
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т. е. бомбардиране на позициите на сръбските босненски сили около Сараево, в 

което участват и немски самолети. Германия участва и в хуманитарна помощ, 

която поддържа с военен контингент. Неспособността на ЕС да развие обща 

политика в такъв сложен конфликт говори за огромното различие между 

написаното в декларации и документи, и реалните условия и възможности. Този 

извод на докторантката не подлежи на съмнение.  

Кризата в Косово като проблем на германската външна политика е особен 

вид криза, за която има много неизвестни, вкл. и за всички реални фактори, които я 

предизвикват и движат. Т. Костадинова се заема с анализ на кризата предпазливо, 

което е обяснимо, и обръща внимание на особеностите на германската политика -

нормални отношения с Косово, традиционно добри отношения с Албания и участие 

на Германия в т. нар. Контактната група на ЕС за Косово. Докторантката разкрива 

основните задачи на немската дипломация в тази група, но антисръбската позиция 

на Германия не е достатъчно мотивирана. По обективни причини докторантката не 

може да разкрие последователността на военните сблъсъци между сръбската армия 

и АОК, поради което прави резюме на военните действия. Тя проследява работата 

на международните форуми, заседанията на Съвета за сигурност на ООН и 

неговите резолюции по проблемите на Косово, но “движението” на съюзниците по 

НАТО към военна операция “Съюзническа сила” срещу Сърбия е неумолимо. 

Решението за нея се взема едностранно от Съвета на алианса, о не от Съвета за 

сигурност на ООН. Двукамарният германския парламент гласува решение за 

участие на германски военни части от ВВС в планираната операция, проведена от 

24 март до 10 юни 1999 г. Фактът, че Германия предлага “План от 6 точки” за 

мирен изход,  приет от страните-членки на ЕС, от руския президент и от 

генералния секретар на ООН, демонстрира гъвкавостта на немската дипломация.  

Заключението на дисертацията е обстойно и поради това обективно 

разкрива постиженията на докторантката и изпълнението на основните цели..  

Дисертацията на Т. Костадинова разкрива личните умения за работа с 

документи и с литература, за способността й да анализира извори и да определя 

водещото начало в тях. Системният анализ на изследваните периоди и проблеми 

позволява да се откроят новите елементи в политиката на Обединена Германия, да 
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се оформят концепции за преходни и трайни периоди в осъществяването й и да се 

определи приносния характер на научното изследване. В същото време аспектите 

на германската европейска политика, в която се включват и германско-руските 

отношение, остават непълни и изискват бъдещо задълбочаване на изследването. 

Предвид дисертабилната тема и приносният характер на представената 

дисертация,  която попълва българската историопис по темите за съвременната 

история на Германия и за развитието на европейските международни отношения, 

предлагам на Уважаемите членове на научното жури да удостоят ТОНКА 

ЕМИЛОВА КОСТАДИНОВА с образователната и научна степен “ДОКТОР”. 
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