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от проф. д-р Дарина Григорова Григорова,
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Темата ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА
СИГУРНОСТТА – ЕТАПИ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВИ е особено актуална с
нарастването на международната престъпност и оттук необходимостта от
европейско сътрудничество в полето на наказателното правосъдие.

Основният

акцент на работата е европейската интеграция в сферата на сигурността като
ключов и неизбежен фактор, без който европейската общност не може да
просъществува във все по-неспокойното геополитическо настояще. Авторът
доказва, че при съгласувани решения в ЕС може да се реализира “обща наказателна
политика в най-близко бъдеще”. Фактологическата и теоретичната база на
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дисертацията са правните и институционалните конструкции, които могат да
създадат фундамента на международната сигурност в ЕС при сътрудничество
между държавите членки.
Дисертационният труд е с общ обем 312 стр., структуриран в три глави.
Използваната литература включва 86 заглавия на български, английски и руски
език.
Глава

първа

ТЕОРЕТИЧНИ

ИЗМЕРЕНИЯ

НА

СИГУРНОСТТА

НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ фиксира разнообразието на понятието “сигурност” според
изследователския подход и съответната област, като специално място се отделя на
“политическия реализъм”, или на ролята на държавата като “главно действащо
лице”, която се засилва, според автора, след Студената война. Непрекъсната нишка
в работата е все по-активното присъствие на транснационалния фактор в областта
на

сигурността,

или

на

несигурността,

а

оттук

и

балансът

държава–

транснационална корпорация.
Интересен анализ е направен на различните концепции за сигурност: кооперативна,
лична и прочее, между либералната идеология и тази на неореалистите, както и
съдържанието

на

термина

“гражданска

сила”,

подплатен

с

реализирани

фактологични примери на прилагането й от ЕС. Любопитно е наблюдението, че не
е ясно логистически как европейските членове на НАТО могат да реализират
операции без участието на САЩ. Верен извод на автора е, че “външната политика
на ЕС не е единна, а обща”.
Глава втора ЕТАПИ НА ФОРМИРАНЕ НА ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И
ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ проследява институционалното изграждане на ЕС
през всички основни договори от втората половина на ХХ век (Маастрихт,
Амстердам, Ница, Лисабон) от гледна точка на политиката на сигурност.
Анализирана е институционалната вариативност за вземане на решения, съответно
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кога от Съвета, Комисията, Парламента, Съда, или от други структури, и
специфичният дисбаланс на компетенциите им. Фонът са неизбежните вътрешни
противоречия в ЕС, подвижната граница между “сътрудничество” и “съвместна
политика”, както и противодействието между “евроцентисти” и “атлантици”, умело
онагледено в дисертацията.
Глава

трета

ПРАВНИ

И

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ

ИНСТРУМЕНТИ

ЗА

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА
СИГУРНОСТ НА ЕС анализира институционално-правната рамка и структура на
ЕС по отношение на сигурността, мигрантския проблем и стратегията за обща
външна политика.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертацията на Стойко Атанасов Недев е разработена професионално по всички
изисквания за докторантски труд по политически науки. Всичко това ми дава
основание да препоръчам на уважаемото НАУЧНО ЖУРИ да гласува на Стойко
Атанасов Недев образователната и научна степен “ДОКТОР” по политология.
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