
Информация за изпълнение на етап на проект

Наименование на конкурса: 
Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г. 
Основна научна област:
Хуманитарни науки
№ на договор:
ДН-20/2 от 11.12.2017 г.
Начална и крайна дата на проекта:
11.12.2017 - 10.12.2020           Край на първия етап – 10. 06. 2019 г.
Заглавие на проекта:

Съвременните Балкани и предизвикателствата пред
България

Базова организация:
Институт за балканистика с център по тракология - БАН

 
Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна
степен, име):
Чл.-кор. проф. дин Александър Григоров Костов
Общ размер на отпуснатото финансиране за първи етап:
120 хил. лева
Интернет страница на проекта (ако има такава):
www.balkan-challenges.eu
Научни публикации по проекта:
Костов, Ал., Огнянова, Ир., Б., Банчев, Б. (съст.) Бежанската криза и Балканите
2015-2016. ИБЦТ-Парадигма, София, 2018.
Костов, Ал.(съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 
София, 2019. 
Mihaylova, A. Educational and Cultural Policies in Post-Communist Romania and the 
Minorities. Études balkaniques, LIV, 4/2018, 589-607.
Stamova, M. The Albanians in the Independent Republic of Macedonia (1991–2001). 
– Etudes Balkaniques, LIV, 4/2018, 608–620.
Ognyanona, Ir. Tudjman and Croatia's Distancing from Europe - Etudes Balkanique, 
LIV, 4/2018, 621-639.
Banchev, B. Serbia and the European Communy before 1989. History forgotten. 
Etudes balkaniques, LV, 2/20189, 212-225. 
Хинкова, С. „Геополитически предизвикателства пред  ЕС” - В: Калейнска Т. 
(ред.), „Eвропа отново на път: консенсус, конкуренция, кохезия”. Велико 
Търново, 2018, с.18-46. 
Бобев, Б. Две държави – общ ли е албанският национализъм? – Международни 
отношения, 2019, №2, с. 41-54,
Банчев, Б. Шагреновата кожа на сръбския национализъм – ще има ли реванш? 
–Международни отношения, 2019, №2, с. 33-40,
Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в 
рамките на полето по-долу):
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- Успешното реализиране на проекта ще допринесе до изпълнение на 
високите цели
на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в 
Република България 2020 и на Програмата Хоризонт 2020 на 
Европейската комисия.
- Използването на интердисциплинарните подходи и научно-
изследователски методи
и на модерна методология, ще има за резултат постигане на качествени
и отговарящи на
съвременните стандарти изследвания и научни резултати, които да 
благоприятстват
българската наука и да имат практически резултати за обществото и 
държавата.
- Успешното изпълнение на проекта (текущите дейности и заложените 
крайни
продукти – научно-изследователски статии и колективна монография), 
ще подпомогнат
разпространението на научните постижения на Института в държавите,
които са обхванати в изследователските цели на проекта.
- Разработените и достъпни за широката общественост (чрез 
публикуване в специално
създадения сайт на проекта) аналитични модели и прогнозни оценки 
могат да бъдат
използвани като база за получаване на знания от интересуващи се 
граждани, учени,
експерти и обществени организации.
- Научните постижения могат да се използват от всички участници в 
проекта, както и
от академичния състав на Института за балканистика с Център па 
тракология като база за
получаване на нови знания, свързани с отделни аспекти на 
съвременните процеси в
балканските държави: вътрешнополитически, външнополитически, 
междудържавни,
икономически, социални, етнически, религиозни и др.
-Научните резултати от проектното предложение имат практико-
приложна стойност,
конкретно:
Могат да бъдат използвани за целите за квалификация на екипа, 
както и за
целите на образователния процес за получаване на нови знания и
разпространението им (при участие в разработването и изнасяне на 
лекционни
курсове, семинари и др. за подготовка на студенти, докторанти и
специализанти, както и квалификационни курсове по поръчение на 
държавни
институции);
Могат да бъдат използвани за подпомагане на експертната работа 
на
държавни експерти по външна политика, международни отношения,
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регионална и национална сигурност, защита на правата на човека и
малцинствата;
Могат да бъдат използвани различни държавни органи и 
институции с цел
изработване на вътрешната и външната политика, за изграждане на 
държавни
политики в различните обществени области и в изработването на
външнополитическа стратегия, която да е национално-ориентирана и
защитаваща европейските приоритети и ценности.

3



Членове на научния колектив

Организации/участници Бележка
Базова организация: 
Институт за балканистика с център по тракология (ИБЦТ) - 
БАН

Ръководител на научния колектив
Чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Участници:
проф. дюн Надя Георгиева Бояджиева (ИБЦТ)    
проф.д-р Йордан Ангелов Баев (ВА „Г. С. Раковски”)     
доц. д-р Соня Георгиева Хинкова (НБУ) 
доц.  д-р Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиева (ИБЦТ)    
доц.  д-р Марияна Николова Стамова (ИБЦТ)    
доц.  д-р Юра Тотева Константинова (ИБЦТ)   
гл. ас.д-р Анета Василева Михайлова (ИБЦТ)    
гл. ас.д-р Боби Николов Бобев (ИБЦТ)    
д-р Бисер Тодоров Банчев (ИБЦТ)    
Мариян Димитров Карагьозов
Георги Илиев Пашев 

ДО

СТ
Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:
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Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък 
анализ на тяхната приложимост (до 1 стр. в рамките на полето 
по-долу)

В резултат от изпълнението на плана за научни изследвания през 

първия етап от изпълнение на проекта бяха публикувани: 
- Колективна монография 

Костов, Ал., Огнянова, Ир., Б., Банчев, Б. (съст.) Бежанската криза и Балканите
(2015-2016). ИБЦТ-Парадигма, София, 2018, ISBN 978-954-326-364-6.
Монографията е специално издадена в изпълнение на проекта и  е посветена 
на изключително важния въпрос за отражението на мигрантската и бежанска 
криза от 2015-16 г. върху балканските държави. Текстовете на седем от общо 
15 глави са написани от членове на екипа. Съставителството и предговора 
също са дело на участници в проекта. 

- Тематичен сборник 
Костов, Ал.(съст.) Новите предизвикателства пред Балканите. Парадигма, 
София, 2019. ISBN 978-954-326-386-8. 
Сборникът разглеждан актуалното състояние на Балканите по примера на 
осем бълкански държави, както и отношението на ЕС и НАТО към региона. 
Всичките десет статии в сборника са написани от членове на екипа.

- Статии и студии 
четири (на английски език) - в реферирано списание, две – в 
специализирано списание и една - в тематичен сборник.

По проекта беше организирана международната конференция „Западните 
Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска 
интеграция“ – на 28 септември 2018 г. в София – с участие на учени от 
България и други балкански държави. 
Участници в проекта се включиха с 16 доклада в работата на 11 научни 
форума, чрез които представиха резултати от своите изследвания.
С резултатите от досегашните изследвания бяха запознати държавни 
институции (президент, министерски съвет, министерство на външните 
работи), българският еврокомисар г-жа М. Габриел, академични организации и
изследователски центрове, както и други лица, имащи отношение към 
външната политика на Република България и на Европейския съюз. Получени 
бяха и благоприятни отзиви за работата на екипа. 
По този начин беше потвърдена приложимостта на изследванията по темата 
на проекта при взимане на решения в областта на външната политика на 
Република България към останалите държави от Балканите, както по 
отношение на решаване на двустранни проблеми или международни кризи, 
така и във връзка с разширяването на  Европейския съюз и НАТО в региона. 
Резултатите от изследванията по проекта бяха представени и пред по-широка 
аудитория посредством участието на членове на екипа в многобройни изяви в 
печатни и електронни медии. В количествено измерение те обхващат  - 7 
материала в пресата и Интернет, 62 телевизионни участия и 32 участия в 
радиопредавания. 
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