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Данни за дисертацията: Дисертационният труд е представен във вид и
обем, съответстващи на изискванията към подобни научни продукти. Той е с
обем195 страници и се състои от увод, три глави, заключение и списък с
използвана литература и източници.Съдържанието на всяка от главите е
разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са направени
конкретни изводи. Списъкът с използваните литературни източници съдържа
Списъкът с използваните литературни източници се състои от 230 заглавия на
монографии и статии на български, английски и сръбски езици. Авторите и
изследванията, които се използват и анализират в дисертацията
свидетелстват за добрата научна осведоменост на докторантката по
изследваната от нетя тема.

Актуалност и значимост на темата:
Дисертацията на Милена Пенкова е посветена на актуална за
съвременния свят тема. Балканите, както в миналото, така и в съвременния
свят, продължава да бъде част от европейски и глобални сценарии.
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предизвикателства и формулира нови тенденции пред обременените със
спомените от минали конфликти балкански общества. Дисертационният труд
на Милена Пенкова представя задълбочен анализ на дълбочината на
разломите и новите рискове, за които все още се търсят спасителните

рецепти. Предвид актуализираната от България по време на нейното
европедседателство тема за евроинтеграцията на Западните Балкани,
историческата реминисценция и геополитическият акцент на изследването
разкрива пълно и много професионално противоречията, несигурността но и
отсъствието на ефективни механизми и реални възможности за реформиране
на ЕС. Това поставя на изпитаниекакто съдбата на Съюза, така и на процеса
за приобщаване на Западните Балкани. Актуалността на темата е безспорна,
превид факта, че процесите са в развитие, а експертният анализ в
изследването дава възможност за дискусии, оирентирани към създаването на
ефективни модели за преодоляване на многопосочните проблеми с ясен
политически характер.
В

регионален

геополитическите

и

глобален

контури

и

план

акценти

все
на

по-ясно

се

очертават

международните

процеси.

Балканската политика на ЕС, актуализирана при европредседателство на
България продължава да предизвиква повече въпроси, чиито отговори не
могат

да

бъдат

открити

и

при

австрийското

и

румънсктоо

европредседателство. В дисертационния труд много добре са анализирани
както отсъствието на ясна и последователна политика на ЕС към Западните
Балкани, така и невъзможността на отсрещната страна да намери своето
място и да осъществява политика със сигурни гаранции за евроинтеграция.
Добро впечатление прави свободата, с която докторантът прилага
различни научни методи, за да аргументира всяка своя теза в отделните глави
на дисертационния труд. Положителен елемент от изследването е вътрешната
логика на анализа, която се проявява в естественото развитие на темите в
параграфите и главите на дисертационния труд. В заключението е
представена концепцията и цялостната оценка на докторантката. Милена
Пенкова разкрива обективна и прецизна картина на сложните и динамични
отношения както на Балканите, така и тяхното място в многовекторнита
политики на ЕС.
Научни и научноприложни приноси:

Дисертационният труд съдържа научни резултати, които имат
приносен характер с висока експертна стойност. Неоспорим факт е
формулираната в изследването теза, че върху основата на историческата
ретроспекция за генезиса и развитието на евроатлантическите процеси на
държавите от Западните Балкани се формира ясна и конкретна картина за
базата върху която се наддграждат отношениоята между европейските
институуции и страните от този регион.
Като принос в изследваната тема може да се приеме разкриването с
многобройни аргументи спецификата на процесите и политическите
действия на балканските лидери за преодоляване на многообразните
предизвикателства по пътя към евроинтеграцията.
Върху основата на добре формулирания геополитически модел Западни
Балкани – ЕС в дисертационния труд много добре са представени различните
сценарии за вероятното еврочленство на държавите от Западните Балкани.
Това увеличава възможностите за разширяване на експертизата по този
сложен и противоречив проблем.
Критични бележки и препоръки.
Темата, която е предмет на научното изследване е една от найсложните и динамично развиващите процеси в Европа. Невъзможно е да се
обхванат всички детайли, с което да се даде пълна и цялостна картина на
евроинтеграцията на такъв сложен и изпълнен с противоречия и
предизвикателства регион като Западните Балкани. Това е отворен процес,
който се нуждае от наблюдение и анализ, ориентиран към формулирането на
решения в контекста на конюнктурата, но и подчинени на преследваната цел.
Препоръката ми е докторантката да продължи да изследва и в бъдеще
този актуален за балканския и европейски мир процес.
Публикации:
Милена Пенкова има три статии по темата на дисертационния труд.
Всяка . Всяка една от тях не се различава по стил и начин на анализ на
изследвания проблем от това, което се наблюдава и в дисертацията. Това ми
дава основание да приема, че представеният за защита труд е самостоятелно
изследване на докторантката.

Авторефератът, който се състои от 46 страници, пресъздава обективно
и пълно съдържанието на дисертационния труд.
Заключение;
Като научен ръководител на Милена Пенкова мога да отбележа, че тя
се е справила много добре с разработвания от нея самостоятелен
дисертационен труд. Това ми дава основание да препоръчам на уважаемите
членове на научното жури да гласуват за присъждавето на докторантката
Милана Пенкова образователната и научната степен «Доктор», в научна
област: Социални, стопански и правни науки, професионално направление:
3.3. Политически науки,

6 август 2019 г.

проф. д. ик. н. Нина Дюлгерова

