РЕЦЕНЗИЯ
на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен
“доктор” по докторска програма „Политология”, в Професионално
направление 3.3. Политически науки
автор на дисертационния труд: Милена Стоянова Йоцева-Кънчевска –
докторант в катедра „Администрация и управление, и политически науки”,
Факултет „Международна икономика и администрация” на ВСУ
„Черноризец Храбър”
тема: „Северноатлантическият договор между ценностното и кризисното
разширяване /трансформацията на НАТО/“
Научни ръководители: проф. д.ик.н. Владимир Чуков
доц. д.п.н. Минчо Христов

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем
Представеният за защита дисертационен труд е посветен на
несъмнено значим проблем на националната и международната сигурност,
какъвто

е

развитието

и

трансформацията

на

Организацията

на

северноатлантическия договор. Подобно на Европейския съюз пътят на
Алианса е белязан от множество кризи, повлияли неговото развитие.
Осъществените до момента трансформации донякъде са продиктувани от
ценностите изповядвани от НАТО, но също така в немалка степен имат
кризисен характер и изискват все по-голямо и обвързващо разширяване на
партньорския кръг на Пакта.
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Научната област, в която се ситуира дисертационният труд е в
сферата на международните отношения, сравнителната политология,
международната и национална сигурност, което предопределя неговия
мултидисциплинарен характер. Направен е опит за цялостен анализ на
разглежданата тема, който се основава на частични научни достижения на
други автори по части от разглежданата материя, на статистически данни и
отделни становища, както и на придобитите от докторанта знания и
информация в процеса на неговата работа. На основата на направените
анализи и изследване на различни възгледи се предлагат множество
решения на актуални и с бъдещ характер проблеми пред НАТО. За пръв
път открито се извеждат някои от направените в процеса на изследване
съждения, измежду които въпроса за „двойният стандарт“ в Пакта и за
необходимостта от установяване на близко сътрудничество с държавите от
Латинска Америка и Карибския басейн.
Дисертационният труд на Милена Йоцева-Кънчевска до голяма
степен компенсира пропуските на други изследвания, засягайки богат
спектър от елементите на съществуването на Алианса, извеждайки на
преден план актуални акценти и такива с бъдещ характер, които предстои
да бъдат издигнати като приоритет в обозримо бъдеще. Дисертантката
разглежда

недостатъчно

добре

изследвана

в

българската

и

в

международната литература материя, и в този смисъл представеният за
защита дисертационен труд запълва една съществена празнина в
изследванията на държави и региони, които не са непосредствената среда
на българската външна политика и политика на сигурност, но по една или
друга причина трайно са свързани с нея.
Представеният за рецензиране дисертационен труд е плод на
добросъвестна изследователска дейност на докторант с теоретически и
специализирани познания в тази област, придобити като резултат от
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задълбочена научна самоподготовка, богат практически опит в тази страна
и проведени теренни изследвания.
2.Обща оценка на достойнствата на дисертационния труд.
Дисертацията се състои от увод, изложение в четири глави,
заключение и библиография (366 български и чуждестранни източника
/английски, испански, немски и руски/, в областта на международните
отношения,

международното

право,

миграционното

право,

международната сигурност и политиките на Северноатлантическия съюз,
от които документи и справочници - 41 източника; книги, изследвания,
изявления – 110; статии, преса и медии – 96; интернет – ресурси – 119).
Обект на изследването е историческото развитие на процеса на
трансформация

на

Северноатлантическия

съюз,

последвалите

разширявания с приемането на нови членове, произтичащите възможности
и вероятните перспективи за по-нататъшното развитие на НАТО.
Предмет на изследването е научният дял международни отношения
и международно сътрудничество в областта на сигурността, където
последното

се

разглежда

като

поведение,

отразяващо

външнополитическите и вътрешнополитическите действия на държавите,
провеждащи се в и извън техните национални граници.
Изследването има за основна цел да направи анализ на процеса на
разширяване и трансформация на Северноатлантическия съюз и да даде
отговор на въпроса – доколко НАТО може да бъде ефективна сила за
провеждане на операции по управление на кризи и регулиране на
конфликти и дали е необходимо продължаване на трансформацията на
Алианса предвид новите реалности.
Дисертационният труд има за задача да очертае проблемните
области и трудностите, които НАТО среща по пътя си към по-нататъшна
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трансформация с цел даване адекватен отговор на предизвикателствата,
идващи от променящата се среда за сигурност в глобален мащаб, както и
да предложи конкретни стъпки за преодоляване на съществуващите
пречки основани на оценка на резултатите и формулирани изводи.
Съдържанието на всяка от главите е подробно изложено в отделни
параграфи като в края на всяка глава са направени конкретни изводи,
които представляват обобщения и оценки по разглежданата проблематика.
Структурата на дисертационния труд е логична и обоснована,
научният анализ е последователен и включва като обект както познати, но
несистематизирано изследвани проблеми, така и на нови, по-слабо
изследвани проблеми.
Положително следва да бъде оценен добросъвестния научен анализ
на докторанта, добрия и разбираем стил на писане и добрата литературна
осведоменост на кандидата.
Дисертационният

труд

представя

докторанта

като

ерудиран,

интелигентен, трудолюбив и добросъвестен изследовател, подходил
отговорно към дисертационното изследване. Широката обща култура на
докторанта, познанията му за различни области на научното знание –
политология, международни отношения, управление и международна
сигурност - са му дали възможност да създаде научен продукт, отличаващ
се с висока информираност, задълбоченост и критичен поглед върху
тенденциите в изследваната област. В дисертацията е използвана и широка
гама от изследователски методи.
Към формулираните дотук положителни страни на композиционното
изграждане и методологията на дисертационния труд следва да се добави и
положителната оценка на изложението, което съчетава в логическо
единство факти, анализи, изводи и препоръки. По този начин докторантът
е демонстрирал задълбочено познаване на обекта и предмета на
изследване. Стилът на изложение е научен и разбираем, текстът на
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дисертационният труд коректно ограничава авторовите изводи и анализи
от използваните текстове на други автори.
Посочената по-горе изворова и изследователска база представляват
добра основа за разрешаване на поставените изследователски задачи. Във
всяка

от

четирите

глави

докторантът

е

разрешил

определена

изследователска задача.
3.Характеристика на научните и научно-приложните приноси в
дисертационния труд. Достоверност на материала.
Научните приноси на докторанта могат да бъдат открити и в трите
основни направления, изискуеми при оценката на дисертационен труд:
новост в науката, обогатяване на съществуващи знания, приложение на
научните постижения в практиката. Изразявам пълно съгласие с
формулираните от докторанта основни научни приноси.
Резултатите от научните изследвания са практически приложими
като лекционни и учебни материали.
4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството
Публикациите свързани с дисертационния труд са 4 (четири). От
които и три статии и един доклад. Представените публикации отразяват
съществени части от изследването и отразяват получените научни
резултати, каквито са изискванията на Закона за развитие на академичния
състав в Република България.
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5. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта
Докторантът познава литературната и нормативна основа на
изследвания проблем. Библиографията съдържа 366 заглавия на кирилица
и латиница, които съставляват най-съществена част от публикуваната
научна литература по проблематиката.
6. Оценка за автореферата
Авторефератът отразява основните положения и научните приноси
на дисертационния труд. Направен е съгласно изискванията на ЗРAСРБ.
7. Критични бележки и препоръки
Наред с всичко положително към така представеното дисертационно
изследване могат да бъдат отправени и някои препоръки с оглед
подобряване работата на докторанта в бъдещата му изследователска
дейност.
На първо място считам, че в него има известни диспропорции в
композиционнно отношение, визирам най-вече използването на параграфи
с по един подпараграф /гл. ІІІ, § 3 и гл. ІV, § 5/.
На второ място – не са спазени изискванията за техническото
оформление на текста. При спазване на стандартите обемът от 250
нараства на 463 страници, което е твърде много за подобен тип разработка.
Казаното в никакъв случай не намалява стойността на изследването.
Във връзка с това препоръчвам на докторанта да продължи своята
научноизследователска работа, свързана с развитието и трансформацията
на структурите на Организацията на северноатлантическия договор.
Препоръките ми са свързана главно с неоспоримите възможности за
6

извършване на изследователска работа от страна на г-жа Милена Йоцева Кънчевска.
8. Мотивирано предложение.
1. Представеният за защита дисертационен труд има характера на
завършено научно изследване. Получените научни резултати имат
приносен характер, което ми дава основание да считам, че дисертационния
труд отговаря на Закона за развитие на академичния състав и Правилника
за неговото приложение.
2. Предвид на гореизложеното с пълна убеденост изразявам положителна
оценка на дисертационния труд на Милена Стоянова Йоцева - Кънчевска,
докторант на самостоятелна подготовка към Факултет: „Международна
икономика и администрация”, Катедра: „Администрация и управление, и
политически науки”, Докторска програма: „Политология” и препоръчвам
да й бъде присъдена образователната и научна степен „доктор“.

02.09.2015 г.

Рецензент:
/доц. д-р Драгомир Кръстев/
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