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Дисертацията на Милена Стоянова Йоцова – Кънчевска на тема
„Северноатлантическият договор между ценностното и кризисното
разширяване” (трансформацията на НАТО) представлява сериозно научно
изследване, в което се извеждат на преден план редица приносни моменти.
Наред с вече известни исторически данни за създаването на военнополитическата организация дисертантката поставя ясен акцент върху
спецификата на взаимоотношенията НАТО – Латинска Америка, осветлява
оригиналната роля и участието на Франция в пакта, моделира поведението
на организацията в различните специфични проблемни ситуации, в които
тя е призвана да играе съществена роля, а именно борба срещу тероризма,
регионални конфликти, бежански кризи, трафик на оръжие, наркотици и
хора, кибервойна, но също така формирането на военностратегическия и
геополитическия баланс в световен мащаб на фона на влошените
отношения

с

Русия

и

други.

Докторантката

обосновава

много

аргументирано тезата си за необходимостта от омекотяването на
отношенията на НАТО с Москва на фона на засилващата се опасност от
консенсусната заплаха за световния мир и сигурност – битката срещу
Ислямска държава и други терористични субекти. С подобни аналитични

щрихи докторантката практически се включва в една публична дискусия,
разгоряла се у нас наскоро, което доказва актуалността на разработката.
Изключително високо оценявам анализа на мястото на България в
Северноатлантическия алианс. Много правилна е препоръката, че нашата
страна трябва по-активно да отстоява националните си интереси в рамките
на двете политически организации, които членуваме – НАТО и
Европейския съюз. Според мен това е най-рационалната позиция, която
отстоява българските национални интереси.
Докторантката много умело е определила предмета, целите, задачите
и методологията на изследване. Това показва нейния прецизен поглед към
начина на събиране на информация, нейната селекция, структуриране и
постигането на крайния резултат. Дисертацията има и своето научноприложно измерение. Като дипломатически служител тя ясно очертава
конкретните адресати-бенефициенти от този неин аналитичен труд.
Към дисертантката могат да се направят и някои бележки и най-вече
препоръки с оглед на нейната бъдеща изследователска дейност. Първата
ми препоръка е да засили теоретичната подготовка, в частта й по
политология, международни отношения и най-вече по национална и
международна сигурност. Последното научно направление има динамично
развитие, особено в епохата на ескалация на тероризма в световен мащаб.
Това ще усъвършенства използването на важния терминологичен
инструментариум, задължителен за човек, правещ външнополитически
анализи. Втората препоръка е, въпреки настоящата добра езикова култура,
с оглед на младата си възраст, не е лошо докторантката да продължи да
изучава чужди езици. Бих й препоръчал да достигне до нива на използване
на някой от редките или локални езици, което безсъмнено ще повиши
нейната трудова характеристика.
Въпреки направените бележки и препоръки оставам твърдо
убеден в научните достойнства на написаната дисертация. Тя е покрила

изцяло критериите, формулирани от Закона за развитие на академичния
състав и устройнствения Правилник на ВСУ «Черноризец Храбър» за
получаването на желаната, научна и образователна степен „доктор”. В
личен план считам, че докторантката Милена Стоянова Йоцева Кънчевска

притежава

необходимия

научен

потенциал,

натрупана

професионална подготовка и езикова квалификация, за да продължи
работата

си

като

изследовател,

експерт

по

политически

науки,

международни отношения и международна сигурност. В тази връзка,
предлагам на колегите от уважаваното научно жури единодушно да
гласуваме и да присъдим научната и образователна степен „доктор” по
политология, в професионалното направление «политически науки», 3.3.
на Милена Стоянова Йоцева - Кънчевска.
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