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Съгласно действащия „Правилник за прилагане на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България“ (2010 г.) , съм 

част от научното жури  и с решение на първото заседание на журито и 

Протокол № 1 от  29 май 2019 г. съм определена за  изготвяща  становище 

по посочения дисертационен труд. 

 Настоящето становище  е написано въз основа на доброто познаване 

на кандидата в резултат от тригодишната съвместна  работа, както и от 

представените: дисертационен труд, автореферат, творческа биография   и 

публикации, свързани с темата на дисертационното изследване.  

 

Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Темата “Политиката на Европейския съюз за борба против 

тероризма през  ХХI век” е изключително трудна за разработване, поради 

широкия си времеви обхват  и многообразието на проблемите, свързани с 

европейската антитерористична политика. Докторантката е завършила 

международни отношения и това е дало възможност за  отлично познаване 

и  използване на политическата  терминология, научния стил на изразяване  

и лекотата с която се интерпретират сложните международни  проблеми.   

 Наред с това, вече второ десетилетие тази тема  не спира да бъде 

актуална и значима, защото терористичните заплахи продължават да 

генерират несигурност  както за страните от ЕС, така и за глобалната 

сигурност. Обосновано, фокусът на изследване  е  ислямския тероризъм и 

борбата с него в Афганистан, Близкия Изток и Северна Африка.  Още в 

уводната част на дисертацията  се отбелязва, че  „едва ли има   друга по-

експонирана и дискутирана тема, както в публичното  пространство, така и 

в  научните изследвания в сферата на сигурността,  от  тероризма“. Много 

детайлно са изследвани както  неговите носители, така и антитероризма в 

многообразните му   обхвати, направления, форми и конкретни политики. 

Въпреки това, все още липсва  цялостна/холистична оценка  за  този  

феномен. Не са  изяснени  в необходимата степен проблемите свързани със  

съотношението между общите политики за сигурност на ЕС и тези  на 
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водещите страни-членки в контекста на „Арабската пролет“, както и 

особеностите  на антитерористичната политика на ЕС.  Именно това  са 

основанията, които   дават импулс на  научното изследване.  

Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд на докторанта в самостоятелна  форма на 

обучение, е разработен според утвърдените стандарти. Той съдържа увод, 

три  относително равностойни  глави, всяка от които с по три 

параграфа  и  заключение. Обемът  на дисертационния труд  е 163 стр., 

като основния текст е 152 стр., а  използвана литуратура – общо 11 

страници.  

Уводната част е   организирана според приетите изисквания, като са 

посочени и обосновани хипотезата, обекта и предмета на 

дисертационното изследване. Определените четири изследователски 

задачи следва  да дадат възможност за постигането на целта, а именно – да 

се покаже несъстоятелността на европейската политика за борба срещу 

тероризма, с фокус  върху  доктрината  на „смяна на режими” и 

необходимостта от прилагането на  холистичен  подход за борба с 

терористичните заплахи.  

Направените ограничения са уместни. Изясняването на научния 

инструментариум, който се използва  в изследването  е незаслужено 

пренебрегнат и крайно пестеливо представен. 

Предложената структура е логична и е дала добра  възможност за 

постигане на изследователската цел. Наред с проблемния е  приложен и 

хронологичния подход, защото са определени два основни етапа в 

развитието на антитерористичната стратегия и политика  на ЕС. 

В първата глава „Антитероризмът в политиките за сигурност на ЕС в 

контекста на глобалната „война срещу тероризма“  (2001-2011 г.)“ 

правилно насочва към  съдържанието на използваните научни категории. 

Представени и анализирани са категории като „тероризъм“ и  

„ислямистки тероризъм/екстремизъм“. Прави се ясно разграничаване 

между двата основни типа ислямистки тероризъм: „локален“, т.е. в 

рамките на отделни близкоизточни държави, и „глобален“. Предлага се и 

се обосновава определение за  глобалния ислямистки тероризъм. 
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Последователно се анализира съдържанието на антитерористичната 

политика на ЕС в  периода  2001-2011 г. , както и антитерористичната 

политика на ЕС  в контекста на общата политика на съюза към страните от 

Южното Срезидемноморие. 

Втората глава „Антитерористичните политики на ЕС в контекста на 

Арабската пролет (2011-2013 г.)“ накратко проследява динамиката на 

протестните движения в част от  арабските държави, появата на „Ислямска 

държава“ и активната роля на Франция и Великобритания в рамките на 

инициативата „Приятелите на Сирия“,  и в „хуманитарната военна 

интервенция“ срещу режима в Либия. Специално място се отделя на  

политиката на ЕС спрямо събитията в Сирия след началото на кризата през 

2011 г. и категоричната подкрепа за опозиционните сили в лицето на 

Националната коалиция на сирийските революционни и опозиционни 

сили. 

Третата глава „Антитероризмът като европейски приоритет след 

появата на „Ислямска държава“ (2014-2018 г.)“  проследява еволюцията  в 

политиките за сигурност на ЕС – от „смяна на режими“ към борба с 

терористичните заплахи  и  ИДИЛ. Специално се подчертава  

спомагателното значение  на политиката на ЕС в борбата с тероризма и 

ограничения характер на европейския отговор на общностно равнище и 

придържането към традиционните  позиции  за „смяна на режимите“. 

Аргументирано се критикува  Стратегията на ЕС по отношение на Сирия 

известна като „Към цялостен подход на ЕС по сирийската криза“  (май 

2013 г.) и се дискутират методите и средствата на ЕС  в борбата против 

ИДИЛ. 

Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала. 

Посочените пет   научни   приноса  са  плод  на  собствена позиция, 

самостоятелни  проучвания,  анализи  и обобщения. В голямата си част те  

се приемат. Систематизирани са теоретични постановки, разкриващи 

същността на явлението  „глобален ислямистки тероризъм“. Разработена е 

оригинала  структура на знанието  и се обосновава  разбирането, че както  

„войната срещу тероризма“  - в Афганистан и Ирак, така и последвалата  
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пряка и косвена военна намеса на евроатлантическите партньори  в Либия 

и Сирия  са допринесли  за  възхода и териториална експанзия на 

ислямисткия екстремизъм и тероризъм. В резултат от  реализирането на  

доктрината и политиките на „смяна на режими“ се  увеличава уязвимостта 

на Европа от джихадисткия тероризъм. 

Анализира се и се обосновава  тезата, че двойственото  отношение  

спрямо европейските представители на политическия ислям, както и  

близките  политически и бизнес отношения с петролните монархии  в 

Персийския залив, които подкрепят  салафитските течения и 

„Мюсюлманските братя“  не допринасят  за  успеха  на 

антитерористичната политика на ЕС. 

 Приемат се и се оценяват като положително  препоръките на  

докторанта  относно необходимостта  Европейският съюз да възприеме 

действителен  холистичен подход в борбата срещу глобалния ислямистки 

тероризъм, като  постави като основен свой приоритет  сигурността на 

европейските страни и техните граждани. 

Като цяло смятам, че дисертационния труд на тема „Политиката на 

Европейския съюз за борба против тероризма през  ХХI век“ , разработен 

от Веселина  Стойчева, съдържа научни резултати, които представляват 

оригинален принос в  науката и са лична заслуга на авторката. Тя показва 

задълбочени теоретични знания  в областта на политиката за сигурност и  

демонстрира сериозен потенциал да ги развива в бъдеще. 

Смятам, че потребител на  представения научния продукт могат  да 

бъдат както преподавателите,  слушателите, студентите и курсистите във 

ВА „Г.С.Раковски“, така и широк кръг от експерти по проблемите на 

тероризма, на националната и международната сигурност. 

Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

 Докторантката  представя  четири  свои  публикации, като една е в 

съавторство  и три са  самостоятелни. Те са публикувани в авторитетни 

сборници с доклади на научни конференции на  ВА „Г.С.Раковски“  и  в 

сп. Геополитика. Една от  статиите е на английски език в международно 

списание с импакт фактор. Напоследък Веселина Стойчева се изявява и с  

публикации по въпросите на международния тероризъм във в. „Българска 
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армия“.Това дава основание да преценим, че научните постижения  на 

докторантката са получили необходимата публичност.  

Изготвения автореферат е съобразен с   установените стандарти. В 

него добросъвестно и коректно са проследени вътрешната логика на 

изследването и постигнатите  резултати.  

 Литературна осведоменост и компетентност на докторанта е на 

много добро ниво. Посочените литературни източници са общо 140, като 

от тях само 8 на кирилица и 132 на латиница. Много голяма роля при 

разработването на дисертационния труд имат документите. Използвани и 

цитирани са общо 67 интернет документални източници. Преобладаващата 

част са  на  английски език. Отличното владеене на езика е помогнало  да 

правят  прецизни преводи. Освен това са ползвани и 13 монографични  

изследвания и около 60 статии от различни  научни издания,  конференции 

и материали от медиите. 

 Критични бележки  към работата се свързват преди всичко със 

следното: 

Трудно е да се правят критични бележки, когато си научен 

ръководител, но следва  да се изтъкне, че докторантката е човек със  

самостоятелно виждане по основните въпроси и последователно отстоява 

своите позиции. Многокрактоно напомняне по отношение на оформянето 

на изводите, на  научните и научно-приложните приноси се реализира само 

частично, защото обшите изводи към работата не са оформени 

самостоятелно, а се откриват в заключението на дисертационния труд.  

Въпреки несъмнената култура на изказа и богатия речников 

реквизит, е нормално да се пише в сегашно историческо време. 

 Желателно е да се направи общ преглед на съществуващата  

библиографията по темата, защото имам  впечатление,  че през последните 

години в ВА „Г.С.Раковски“, в  НВУ „В.Левски“,  в Академията на МВР, а 

вероятно и на други места,  са защитени  няколко  дисертации по 

въпросите на борбата с тероризма. 

  Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

счита, че следва да вземе отношение 
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Познавам  докторантката  от съвместната ни работа  и съм  убедена, 

че тя е трудолюбива, упорита, задълбочена  и восокоотговорна личност, 

която притежава всички необходими качества  за научна и изследователска 

работа.   

  

  Заключение 

 Въз основа  на  горепосоченото  и на изведените   научни  

резултати  в   дисертационния  труд на тема:   „ПОЛИТИКАТА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА ПРЕЗ ХХI 

ВЕК“ , заявявам  своята “положителна” оценка  и предлагам на  Научното 

жури да присъди научната и образователна  степен “Доктор” на  

ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА СТОЙЧЕВА,   в  област на висше образование   

9. „Сигурност и отбрана”,  професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност“,  по научна специалност  „Военнополитически проблеми на 

сигурността”   

   

Изготвил  становището : проф. д-р Наталия Бекярова  

08.06. 2019 г. 

 

 

 

 


