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С Т А Н О В И Щ Е 
 

 

От: доц. д-р Пламен Маринов Ралчев 

Катедра „Международни отношения“ 

 Университет за национално и световно стопанство 

 Научно направление 3.3. Политически науки 

 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен ДОКТОР по научно направление 3.3. Политически 

науки (Европеистика – Политологични изследвания на ЕС)  

 

 

Автор на дисертационния труд: Велислав Добромиров Иванов 

 

Тема на дисертационния труд:  

 

Разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани: 

политическа воля и условия за членство 

 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното 

жури по защита на дисертационния труд, съгласно Заповед № РД 38-

99/13.02.2019 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“.  

 

 

1. Информация за дисертанта 

Дисертантът Велислав Иванов се е обучавал в докторска програма 

към катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ през 

периода 2015 – 2018 г. и е покрил изискванията по индивидуалния план. 

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Представен е дисертационен труд в обем от 263 страници, който 

съдържа въведение, девет глави, заключения и библиография. 

Библиографията включва 223 източника, от които 31 на български език и 

192 на чужди езици. Темата е актуална. Работата има ясно обозначен 

предмет и обект, теза, цели и задачи. Авторът контекстуализира своето 

изследване и формулира четири хипотези. От използваната научна 
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литература може да се направи констатация за високо ниво на 

осведоменост на дисертанта по проблематиката, разглеждана в 

дисертационния труд. 

Структурата на дисертацията е логична и дава възможност за 

организирано и последователно подреждане и изследване на изложения 

материал. Положителна страна на работата е изключително прецизното 

изграждане на методология и концептуализацията на политическата воля 

за разширяване в ЕС и тази за евроинтеграция в страните-кандидатки, 

както и свързаното с това действие на политиката на условност.  

Техническите параметри на рецензираната работа отговарят на 

установените стандарти. 

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Постигнатите резултати отговарят на поставените цели и задачи в 

дисертационното изследване. Използваната методология е подходяща. В 

съдържателно отношение всяка от структурните единици на 

дисертационното изследване допринася за формиране на заключенията и 

теоретичните обобщения. Докторантът разработва оригинален модел, в 

който концептуализира понятието политическа воля в контекста на 

политиката на разширяване. Направено е обстойно сравнително 

изследване на историята и перспективите за интеграцията на Западните 

Балкани в ЕС. Разкрити са зависимостите между степента на 

политическата воля за разширяване в ЕС и успеваемостта на политиката 

на условност. 

  Въз основа на цялостното изложение в дисертационния труд, 

намирам заключителните изводи на дисертационното изследване за 

убедителни в съдържателно и практико-приложно отношение.   

 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

В дисертационния труд на Велислав Иванов се съдържат безспорни 

постижения. Като цяло претенциите за приносен характер на 

дисертационния труд могат да бъдат приети като основателни и 

обосновани по отношение на разработване и прилагане на оригинален 

изследователски модел, създаване на нови и обогатяване на 

съществуващи знания в българската наука и практико-приложен характер 

на изследването. 
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5. Оценка на публикациите по дисертацията 

Докторантът има пет публикации, свързани с темата на 

дисертационното изследване, което показва последователност и 

надграждане в научната му работа.  

 

 

6. Оценка на автореферата 

Докторантът е представил автореферат в обем от 37 страници, в 

които синтезирано и достоверно е отразено съдържанието на 

дисертационния труд и са поставени определени важни акценти, особено 

по отношение проверката на изследователските хипотези в конкретните 

казуси, и са представени убедително обобщенията на отделните 

индикатори за първичните и вторичните фактори на политическата воля за 

разширяване в ЕС. 

 

 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

 

Към всяко едно изследване биха могли да се отправят бележки от 

концептуално, съдържателно и техническо естество. Представеният за 

рецензиране текст обаче безспорно има висока научна стойност и 

заслужава безусловна положителна оценка. Авторът демонстрира 

безспорна експертиза по проблематиката, която изследва в детайли и 

прави аргументирани изводи и заключения. В рамките на дискусията по 

време на публичната защита бих го помолил да коментира развитието на 

проблемите на държавността в страни като Босна и Херцеговина и Косово 

и дали те биха могли да забавят цялостния процес на интеграция на 

Западните Балкани или пък да повлияят негативно на политическата воля 

в ЕС за разширяване. 

 

 

8. Заключение 

На вниманието и оценката на научното жури е представена една 

несъмнено качествена, оригинална и отговаряща на високи стандарти 

дисертация, която е атестация за отличната образователна, научна и 

професионална подготовка на нейния автор. Докторантът Велислав 

Иванов показва убедителни умения да формулира и изследва научни 

проблеми като прилага традиционни и нови подходи, обогатяващи 

българската наука в съзвучие със световните тенденции и опит в 

политологичните изследвания. 
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По моя преценка, рецензираният дисертационен труд има 

теоретичен и практико-приложен характер и удоволетворява основните 

изисквания на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и Правилника за неговото прилагане. Отчитайки казаното дотук, 

давам положително становище за присъждането на Велислав Добромиров 

Иванов на образователната и научна степен “доктор” по научно 

направление 3.3. Политически науки (Европеистика – Политологични 
изследвания на ЕС). 

 

15.03.2019 

София   Подпис: ……………………… 

          доц. д-р Пламен Ралчев 

 

 

 

 

 


