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тема на дисертацията: 

 

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ 

 

от проф. д-р Дарина Григорова Григорова, 

Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” 

 

Темата ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ е част от 

геополитическата битка за интеграция на постюгославското пространство, 

последната част от която са и т.нар. Западни Балкани, останали до момента извън 

евроатлантическото поле. В този смисъл темата е изключително актуална и е 

разгледана в дисертационен труд с общ обем 192 стр., структуриран в три глави. 

Използваната литература включва 230 заглавия на български, английски и сръбски 

език. 

 

Глава първа ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ — МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ  е 

въвеждаща в темата за “обединена Европа”, “пан-Европа”, “Европейски съединени 
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щати” и реализацията й в Западна Европа след Втората световна война чрез плана 

“Маршал”. 

 

Специално място е отделено на европейската регионална политика на Балканите от 

втората половина на ХХ век и спецификите й според държавата: Гърция и Турция, 

от една страна, България, Румъния, Албания, от друга.  

 

Маркирано е и европейското усвояване на Централна и на Източна Европа като 

глобален процес, част от който са и Балканите. Основен акцент е поставен на 

регионалния подход за интеграция със съответните условия за покриване преди 

членство в ЕС. 

 

Заслужено и отделно внимание в дисертацията е посветено на “турската политика” 

на ЕС и на “асиметричния й модел”. 

 

Глава втора ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ В СЪВРЕМЕННАТА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА 

ДИНАМИКА ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ фиксира “сателитния 

манталитет” на балканските държави като “определена доза комплексираност”, от 

една страна, и евроатлантическия “голям брат”, от друга. По темата “Македония” 

липсва анализ на българската национална политика (налична или не) в тази 

постюгославска държава. Дисертантката споменава за “дискриминация на 

албанците” в Северна Македония, но не загатва за дискриминация на българите 

там. 

 

Глава трета БАЛКАНСКОТО РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО — 

СЪСТОЯНИЕ, ЗАПЛАХИ И ПЕРСПЕКТИВИ представя различните варианти на 

регионално сътрудничество с оглед тенденциите според активността на основните 

играчи: САЩ и ЕС, от една страна, и с интеграционния процес в НАТО и 

интересите на Алианса на Балканите, от друга. 



3 

 

 

Препоръка  

 

Бих препоръчала на дисертантката, с оглед задълбочаване на погледа й върху  

темата, да включи от трудовете на българските автори и монографията на Войн 

Божинов “Република Македония в съвременната геополитика” (2018), както и от 

руските автори книгите на Елена Пономарьова, Елена Гускова и на други 

представители на съвременната руска балканистика. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Дисертацията на Милена Величкова Пенкова е разработена според основните 

изисквания за докторантски труд по политически науки. Всичко това ми дава 

основание да препоръчам на уважаемото НАУЧНО ЖУРИ да гласува на Милена 

Величкова Пенкова образователната и научна степен “ДОКТОР” по политология. 

 

 

София, 11 август 2019 г.                       ЧЛЕН НА ЖУРИ: 

                 проф. д-р Дарина Григорова 


