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  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

   
 

 
С Т А Н О В И Щ Е 

 
От: доц. д-р Елена Костадинова Симеонова, УНСС, факултет „Международна 
икономика и политика”, катедра „Политология”; научна специалност: 05.11.02. 
Политология 
 
Относно:  дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 
„ доктор“  по научна специалност: 05.11.02. Политология в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 
 
Автор на дисертационния труд: Елица Ненкова Димова 
 
Тема на дисертационния труд: „Информационната политика на Европейския 

съюз в контекста на устойчивото развитие на общността“ 
 
 

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд 
 
Дисертационният труд е с общ обем 270 страници, от които: основен текст - 

263 стандартни страници и библиография – 7 страници.  

Структурата на дисертационния труд е класическа и напълно съответства на 
общоприетите академични стандарти за подобен род разработки – увод, изложение, 
организирано в три глави с йерархично обособени параграфи, общи изводи и 

заключение. В съдържателно отношение е прецизно изградена и балансирана в обемно 

съотношение между отделните структурни единици. Съобразена е и подчинена на 
темата и основните цели и задачи на изследването.  

Актуалността на темата на дисертационното изследване е безспорна предвид 

факта, че в съвременното глобално и все по-дигитализиращо се общество 

информацията се явява ключов ресурс не само за неговото развитие, но и за 
сигурността му.  Засиленото внимание на ЕС към информационната проблематика и 

разгръщането й в специфична секторна политика, е основен израз на стремежа на 
Съюз да повиши производителността на труда и да изгради конкурентна икономика, 
съпоставима по този и други показатели с икономиката на САЩ, Япония и страните от 
Далечния Изток.  
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Използваната литература (на български и английски език), включваща 106 

научни публикации, от които 41 на кирилица и 65 заглавия, е удовлетворяваща като 

обем и времева актуалност. Авторката познава в детайли постиженията на българската 
и англоезичната теоретична литература по проблематиката, а също така и изобилната 
европейска и национална нормативна база. Изследването притежава детайлен и 

съответстващ на академичните стандарти научен апарат. 
2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Формалните и съдържателни достойнства на дисертационното изследване могат 
да бъдат резюмирани в следното: 

 (1) Коректно очертани предмет - „информационната политика на ЕС в нейната 
връзка с устойчивото развитие на Общността“ и обект – „елементите на 
информационното общество и ролята на институциите на ЕС – в частност, 
регламентите и директивите на Европейската Комисия в качеството й на основен 

нормосъздаващ фактор в информационната политика и устойчивото развитие на 
Общността; 

(2) Прецизно посочени цели, задачи на изследването, на които се търси решение 
в процеса на анализа, не са самоцелни и абстрактни, а определят и структурата на 
изследването, и използваните методи;  

(3) Коректно заявен и използван методологически инструментариум, 

адекватен на изследователските цели: използван е интердисциплинарен подход, за да 
се обхванат не само политическите, но и икономическите, правните и 

геостратегическите аспекти на информационната политика и ролята й за устойчивото 

развитие на Общността. Съчетаването на аналитичния с хронологическия принцип 

дава възможност на дисертантката да обхване не само същността на информационната 
политика и връзката й с устойчивото развитие, но и еволюцията на техните 
взаимодействия, пораждана от променящите се вътрешни и външни обстоятелства. 

(4) Анализ на информационната политика на ЕС в контекста на другите 
европейски политики, а също и на различните нива на конвергенция и дивергенция 
при прилагане на информационната политика на общността и на национално равнище; 

(5) Изследвани са целите, съдържанието и спецификата на информационната 
политика на ЕС, нейните субекти и обекти, принципите, върху които се осъществява, а 
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също така единството и различията в приложението на тази секторна политика на 
национално равнище; 

(6) Анализирана е концепцията за устойчиво развитие на ЕС през призмата на 
информационната политика, като е обърнато специално внимание на глобализацията 
на информационната политика на ЕС в контекста на целите на хилядолетието за 
устойчиво развитие. 

(7) В сравнителен план за разгледани различни модели на информационните 
политики в страните от последните вълни на присъединяване и връзката им със 
стратегиите за устойчиво развитие, като е поставен акцент върху България в 

качеството й на обект и субект на информационната политика на ЕС. 

(8) Коректно и мотивирано в анализа са вплетени собствените наблюдения на 
авторката върху хармонизацията на информационната политика на България с тази на 
ЕС, резултат от професионалната биография на Елица Димова; 

(9) Логична цялост и вътрешна непротиворечивост на анализа; научна 
коректност при използване на литературни източници и при цитиране; 

 (10) Привлича вниманието, от една страна, на академичната общност, а от 
друга, на заинтересованите държавни институции, към потенциала на 
информационната политика на ЕС за постигане на устойчиво развитие на Общността. 

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Дисертационният труд на Елиза Димова е първият систематизиран опит в 

българската научна литература за цялостно изследване на информационната политика 
на ЕС и то в нова, различна от обичайните перспективи, а именно ролята й за 
устойчивото развитие на Общността. 

Представените приноси са коректно формулирани и балансирани в теоретичен 

и практико-приложен аспект. Въз основа на съдържанието на дисертационния труд и 

професионалния практически опит, приемам че приносите са лично дело и заслуга на 
докторантката и могат реално да съдействат за по-нататъшното развитие на 
изследванията, свързани с проблемите на информационната политика на ЕС. От 
формулираните, въз основа на изследването, препоръки могат да бъдат изведени 

реални практически решения, особено що се отнася до информационната политика на 
България.  
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4. Оценка на публикациите по дисертацията 
 

Елица Димова има две публикации по темата на дисертацията, едната от които в 

електронно издание. Те представят съществени структурно-съдържателни части от 
дисертацията, а именно:  (1) проблема за субсидиарността и солидарността в контекста 
на устойчивото развитие на ЕС; (2) информационната политика и петата свобода – 

свободното движение на данни. 

5. Оценка на автореферата 
 
Авторефератът отговаря на изискванията за обем, структура и съдържание и 

отразява обективно и адекватно основните резултати и научни приноси в 

дисертационния труд.  

6. Критични бележки, препоръки и въпроси 
 
Нямам формално основание за отправяне на критични бележки от 

съдържателен характер към рецензирания дисертационен труд, защото те биха били 

резултат на мои анализи и мнения по разглежданите проблеми.  

Ще си позволя обаче да отбележа една констатация от структурно методическо 

естество, а именно че в постановъчната част на дисертацията липсват експлицитно 

формулирани изследователска хипотеза/и, които чрез изследването се подлага на 
проверка, а също и изследователски въпрос/и, чийто отговор изследването търси.  

Водена от академично любопитство ще си позволя да поставя следните въпроси 

към докторантката: 
(1) Кои са основните индикатори за ефективността на информационната 

политика ЕС по отношение на устойчивото развитие на Общността? 

(2) За или против централизацията, респективно децентрализацията на 
информационната политика на ЕС? 

(3) Кои са, според нея, най-съществените предизвикателства пред стабилността 
на ЕС и как информационната политика би могла да подпомогне 
преодоляването им? 
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7. Заключение 
Дисертационния труд на  Елица Димова напълно удовлетворява изискванията 

на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане. Той съдържа  достатъчно научни и 

научноприложни резултати и доказва, че докторантката притежава способности за 
самостоятелни научни изследвания.  

С пълна увереност и удовлетвореност от представения за рецензия 
дисертационен труд,  предлагам на научното жури да присъди на Елица Димова 

научната степен „доктор“ по научната специалност „Политология”. 
 

17 август 2017 г. 
София 
                                                   Подпис: ……………………… 
                                                                                     (доц. д-р Елена Симеонова) 

 


