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С Т А Н О В И Щ Е  

от проф. д-р Евгени Петров Манев 

за дисертационен труд за присъждане на ОНС “доктор” 

в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 9.1 „Национална сигурност“, научна 

специалност „Военнополитически проблеми на сигурността” с автор: 

Веселина Пламенова Стойчева. 

 

Тема на дисертационния труд: „Политиката на Европейския съюз за 

борба против тероризма през ХХI век” 

 

Представеният от авторката дисертационен труд е задълбочено 

изследване върху една актуална необходимост, свързана с изключително 

важен проблем за националната сигурност на Република България и 

Европейския съюз (ЕС). Неговата актуалност се свързва с разкриването на 

възможността за подобряване на борбата с тероризма през 21-ви век на 

базата на изведените изводи от анализите на политиката на ЕС в контекста 

на глобалното решаване на проблема както в практически така и в 

научноизследователски план. Подходът за цялостното изследване на 

проблема позволява системата на европейския подход за борба с тероризма 

да се разглежда като сложна конструкция от специфичната политическа и 

правна институционална структура, включително нейните съдебна, 

политическа, икономическа, социална системи и духовно-културна основа, 

представени чрез характеристиките на основните функции и механизмите за 

тяхната реализация, обособеността и устойчивостта на предприетите 

действия на съюзно ниво. 

Очевидната недостатъчност на достатъчно адекватно знание, на 

текущите способности и на добрите управленски практики на съвременната 

съюзна система за сигурност и борбата с тероризма показват 

необходимостта от подобно изследване. Ето защо актуалност на 

изследванията на авторката са своевременни, необходими и представящи 
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ново знание по темата. Очевидно е, че това е един от проблемите с 

изключителна актуалност за ЕС и Република България. 

Водещ мотив за авторката в нейните изследвания е стремежът й да 

допринесе за развитието на теорията и практиката за организиране и 

провеждане на по-ефективна борба с тероризма на съвременния етап. Без 

съмнение, този мотив се свързва с недостатъчно ефективната борба с 

тероризма както в регионален така и в глобален мащаб. 

Докторантката познава задълбочено и многостранно 

състоянието на дефинирания проблем. Тя показва много добри знания за 

същността на понятията „сигурност“, „тероризъм” и „политика за 

сигурност” и „технологиите за смяна на политически режими“, използвани 

на съвременния етап. За извеждане на проблемите в изследването 

докторантката е изучила множество наши и чуждестранни 

литературни източници – 140 (8 на кирилица и 132 на латиница), от 

които: 13 специализирани литературни и научни изследвания; 60 статии от 

периодични научни издания, конференции и медии; 67 интернет 

документални източници, разглеждащи изследваните процеси, както и 

опита на ЕС в „правно-институционалният“ му отговор атентата на 11 

септември и на последващите такива на Ал-Каида. Анализът, на който те са 

подложени е резултатен и съдейства за изпълнение на поставените 

научноизследователски задачи. Докторантката е успял да се ориентира в 

огромния информационен поток, свързан с изследвания проблем и 

сполучливо да подбере онези от източниците, които са в достатъчна степен 

подходящи при решаването на поставените изследователски задачи. 

При формулирането на научния проблем правилно са разкрити 

съставните му подпроблеми, като приетата научна цел, а именно как 

Европейският съюз, респективно страните-членки, реагираха на 

предизвикателството на глобалния ислямистки тероризъм през 

разглеждания период (2001-2018 г.), като по-специално се разкрие 

несъстоятелността на опитите за съчетаване на борбата с тероризма с 
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доктрината и практиката на „смяна на политически режими” в 

контекста на „Арабската пролет“ и е предложен нов холистичен подход 

за справянето с тази заплаха, като съставните задачи са обвързани с 

конкретната проблематика на разработката.  

Предметът на изследването е разработен в необходимата дълбочина 

и в коректно определени граници на анализите. Изследователските задачи 

на разработката са целесъобразно декомпозирани и са решени в 

необходимата степен за достигане на поставената в дисертационния труд 

цел. 

Избраната методика за изследване включва различни 

изследователски подходи и осигурява постигането на поставената цел и 

изпълнение на задачите. В изследването си авторката прилага като общ 

научно-изследователски метод системният подход в сферата на 

международната сигурност. Приложени са също и традиционни методи за 

научно изследване: ситуационен анализ, исторически подход, обобщение, 

статистически изследвания и др., които са използвани в рамките и чрез 

системния подход. В своята съвкупност така композираната методика за 

изследване е резултатна и осигурява достигането на целите на комплексното 

научно изследване. 

Работната хипотеза на научното изследване е, че анализът на 

състоянието на знанието и познанието за политиката на Европейския съюз 

за борба против тероризма през 21-ви век ще позволи актуализация и избор 

на по-подходящи и по-ефективни политики за противодействие и борба с 

тероризма на съвременния етап.  

Аналитичната характеристика на основната част на 

дисертационния труд позволява да се даде положителна оценка както на 

достоверността му, така и на актуалността на приносите на авторката. Той 

се състои от увод, три глави, заключение, списък на използваната 

литература. Неговото съдържание е представено в ясна логическа 

последователност и е подкрепено от коректно направени изводи.  
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Успешно са решени декларираните научно-изследователски задачи, а 

именно: 

1. Дефиниран е, и е извършен анализ на терористична заплаха като 

нов феномен – радикално базиран и под религиозна форма мотивиран 

екстремизъм като „свещената война“/джихад проявяващ се в локален и 

глобален мащаб. 

2. Анализиран е правно-институционалния отговор на ЕС на 

терористичната заплаха, както и на динамиката на антитерористичните 

политики на Европейския съюз в периода от 11 септември 2001 г. до 

началото на Арабската пролет през 2011 г. 

3. Обобщени са причините и последствията от превръщането на 

антитероризма в заложник на политиките за насилствена смяна и/или 

дестабилизация на авторитарни режими, провеждани от Европейския съюз 

и страните-членки в контекста на Арабската пролет в периода 2011 – 2013 

г. 

4. Извършена е оценка на приноса на Европейския съюз и на водещи 

страни-членки в разгрома на „Ислямска държава”/ИДИЛ през последващия 

период като са формулирани препоръка за изработване на холистичен 

подход в продължаващата борба срещу радикално базирания под 

религиозната форма (ислямистки) тероризъм в неговите различни 

проявления. 

Формулираните изводи напълно обслужват целта на изследването и 

начина на изложение на тезата. Приведената аргументация в защита на 

тезата е добре подбрана и ползва историческия опит и възприетите 

схващания в европейски и национален мащаб. 

Общите изводи, направени от авторката в края на дисертационния 

труд произтичат естествено от постигнатото в научноизследователския 

процес. 

Получените научни резултати дават сериозни основания да бъдат 

подкрепени издигнатите от кандидата претенции за приноси, които 
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определям основно като научни и научно-приложни и ги свързвам със 

следните постигнати резултати:  

Научни приноси: 

1. На основата на критичен анализ на съществуващите теоретични 

и практически подходи е предложена цялостна дефиниция на феномена 

„глобален ислямистки тероризъм“, която позволява да бъдат обединени в 

единно логично-следствено цяло причините за неговата поява, вътрешната 

динамика, отразяваща различните съчетания между „локален“ и „глобален 

джихад“ както и целите на джихадистите. 

2. Изведени и обосновани са рисковете от подценяване както на 

мащаба на предизвикателството, така и последствията от компромисните 

политики в сферата на сигурността, свързана с борбата с тероризма. 

3. Доказано е, че първите два епизода от „войната срещу тероризма“ 

– в Афганистан и Ирак и последвалите пряка и косвена военна намеса на 

евроатлантическите партньори в Либия и Сирия доведоха до катастрофални 

последствия и преди всичко до възход и териториална експанзия на 

ислямисткия екстремизъм и тероризъм.  

4. Доказана е несъстоятелността на идеята и практиката за синергия 

между антитерористичните цели/приоритети и доктрината и политиките за 

„смяна на политически режими“.  

5. Доказано е, че необходимото и обосновано използване на военна 

сила от ЕС за ликвидирането на ИДИЛ като част от „войната срещу 

тероризма“ в Ирак и частично в Сирия доведе до повишаване на опасността 

от „локален екстремизъм и тероризъм“ за европейската общност. 

6. Показно е, че ЕС и страните-членки постигнаха значителен успех 

в усилията си за правно-институционалния отговор на заплахата от 

насилствен ислямизъм, който може да бъде обезсилен при запазване в 

бъдеще на двойния стандарт в отношенията както спрямо 

местните/европейските представители на политическия ислям, така и на 
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съюзнически или близки отношения с петролните монархии, които 

подкрепят респективно салафитските течения и „Мюсюлманските братя“. 

Приложни приноси: 

1. Приложен принос е разработения в изследването теоретично 

знание по темата, което може да е полезно за докторанти, изследователи, 

студенти, практици и всички интересуващи се от темата. 

2. Селектирани са подходящи методи за изследване на правно-

институционалните решения на ЕС в борбата с тероризма. 

3. Създадени са предпоставки за продължаване на научните 

изследвания в областта на борбата с тероризма. 

4. Теоретичната разработка в дисертационния труд може д се 

използва в учебния процес във висшите училища. 

Резултатите от дисертационния труд са публикувани достатъчно 

добре, като по него авторката има три самостоятелни публикации и една в 

съавторство, в това число една статия, публикувана в сп. „Геополитика”, бр. 

5, 2016 г., една в „Сборник доклади от военнонаучна конференция 

„Предизвикателства пред обучението и подготовката в контекста на 

политиката за сигурност и отбрана на Европейския съюз“ 21 – 22 юни 2017 

г., стр. 280, една в „Сборник доклади от годишната научна конференция на 

факултет „Национална сигурност и отбрана“ 17 – 18 май 2018 г. и една в 

International Jornal, Institute of Knowledge Management, 2019 г., Vol. 30.6, p. 

1385. 

Резултатите от дисертационния труд за сега не са използвани 

реално за постигане на крайни резултати. Постигнатите резултати имат 

перспективи за внедряване като: теория и практика на стратегическото 

управление на системата за регионална сигурност в ЕС и страните-членки; 

за целите на образованието и квалификацията на широк кръг от специалисти 

и ръководители, ангажирани в тази сфера, а така също и в научните 

изследвания на образователните и изследователските институции, работещи 

по проблемите на националната сигурност.  
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Авторефератът е разработен съгласно изискванията и адекватно 

отразява основните положения и научни приноси на дисертационния труд. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отчитайки актуалността на изследвания научен проблем в 

дисертационния труд на тема „Политиката на Европейския съюз за борба 

против тероризма през ХХI век” с авторка Веселина Пламенова Стойчева; 

неговия обем, както и качеството на постигнатите научни резултати считам, 

че същият представлява завършено научно изследване, което предлага 

целесъобразни решения на актуален проблем, свързан с дейността на 

системата за регионална (ЕС) и национална сигурност (страните-членки) на 

съвременния етап. Научната разработка несъмнено притежава научни и 

приложни приноси и отговаря на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и Правилника за неговото 

прилагане, за получаване на ОНС “доктор”. 

В тази връзка, давам положителна оценка за представения труд и 

убедено предлагам на уважаемото жури да присъди на докторантката 

Веселина Пламенова Стойчева ОНС “доктор” в област на висше 

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

„Национална сигурност“, научна специалност „Военнополитически 

проблеми на сигурността”. 

 

ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО: 

 

Проф. д-р  _____________(Е. Манев)  

 

гр. София 

10 юни 2019 г. 
 


