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Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Втората половина на XX в. минава под знака на проекта за обединение на 

Европа, който с времето обхваща различни сфери от държавническия живот на 

Стария континент и отделните европейски държави. Предприетите стъпки в 

посока на създаване на стабилна и функционираща система, която да позволи на 

Европа да се промени отвътре, инициират оздравяването й след Втората световна 

война. Европейското общество е съществена част от тези процеси и важен 

фактор в цялостното развитие на интеграционните процеси. Осъзнатата нужда от 

промяна спомага за по-доброто прилагане на европейските ценности и 

философия и тяхното опазване.   

Може да се каже със сигурност, че обединението на континента след 

поредния военен конфликт – Втората световна война – представлява 

забележително постижение на човешкото желание за устрем, благоденствие и 

просперитет, което поставя край на дългогодишното разделение на европейските 

общества в контекста на новото разпределение на сфери на влияние в световен 

_Toc446061113
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план и извеждането на американската и съветската политики на челни позиции в 

международните отношения.  

Пред съвременното европейско общество вече са налице 

половинвековните институционални традиции, които Европейският съюз (ЕС) 

успява да наложи както на световно политическо ниво, така и в живота на 

обикновения европеец. С времето се оформя и закономерността, при която 

силните институции заместват силните личности и обратното – при наличието 

на слаби институции силната личност изпъква със своята визия, възгледи и 

философия, както се наблюдава през 50-те години на XX в.  

Поставяйки на преден план в изследването държава като Франция, 

нямаме за цел да класифицираме или преувеличаваме нейните успехи в 

интеграцията и обединението на Европа в сравнение с останалите държави, нито 

да рисуваме идеализиран портрет на френския президент Шарл дьо Гол (1958-

1969 г.). Концентрирането върху една конкретна държава и нейния държавен 

глава позволява, обаче, фокусиране на вниманието върху наситения с 

противоречиви промени и събития период, на фона на който се развива 

френската външна политика. Ще бъде направен опит да се разгледат възгледите 

на една забележителна за своето време личност, заела своето достойно място в 

историческите процеси и политики. В разглеждания период могат да се 

проследят редица примери за ролята на силната личност в общностните 

отношения. Френският президент Шарл дьо Гол доказва това. Трябва да минат 

години от създаването на Европейските общности, за да се изгради познатата ни 

силна институционална рамка, която да загърби националните и личностни 

фактори.   

Предметът на изследването е Франция и европейските интеграционни 

процеси през 50-те и 60-те години на XX в. Основният фокус на изследването е 

визията на Шарл дьо Гол за Обединена Европа в годините от 1958 до 1969 г. 

Интересното преплитане и противоречивото тълкуване на националното и 

европейското, на прагматичното и химерното, както и сблъсъкът на различни 

понятия и процеси се явяват голямо предизвикателство при анализирането и 

проучването на разглеждания въпрос. Европейската политика на генерал дьо Гол 

е от особено значение, защото тя е резултат от глобалната визия за мястото на 

Франция в света, която той лансира още след края на Втората световна война 

(1939-1945 г.). Сравнявайки политиката му с тази, която се води по време на 
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Четвъртата република (1946-1958 г.) се констатира, наличието на амбиция от 

страна на френския президент да създаде по-стабилна, устойчива и отчасти 

новаторска визия за Европа, която трябва да се използва за осъществяване на 

визията му за величие на Франция. 

Предмет на изследването не е развитието на интеграцията в контекста на 

международните отношения, колкото отношенията в Малка Европа и мястото на 

Франция в нея.  

Хронологичните рамки на изложението обхващат десетгодишния 

период на управление на Шарл дьо Гол от 1958 до 1969 г., който съвпада със 

създаването и развитието на Общия пазар в границите на Европейската общност. 

Фокусирайки се върху еволюцията на визията на Шарл дьо Гол за Обединена 

Европа трябва да се разгледат и 40-те години на XX в., които предхождат 

президентската му кариера. Въпреки че са извън реалните хронологични граници 

на изследването именно през 40-те и 50-те години на XX в. се наблюдава 

генезисът на европейската визия на генерала, и началото на европейските 

интеграционни процеси. Би било грешно, непоследователно и изключително 

непълно да започнем тази толкова нелесна разработка от края на 50-те години на 

XX в., без да се концентрираме и върху годините, когато генералът е извън 

реалната власт във Франция и еволюцията на идеите, философията и визията му 

са в началния период на развитие, паралелно с набиращите сила интеграционни 

процеси. В темата са обособени четири основни етапа, които бележат политиката 

на дьо Гол за Обединена Европа – първият съвпада с първия мандат на френския 

президент, легитимиране на властта му и приемане на предписанията на 

Римските договори, съчетано с лансиране на идеята за величието на Франция и 

великия план, който да отведе държавата в челните редици в Европа. Вторият 

етап се концентрира около селскостопанските въпроси и приемането на Общата 

селскостопанска политика, което се явява и основният фокус в изследването. 

Третият етап съчетава в себе си епогей в европейската политика на дьо Гол към 

Европа, което от своя страна довежда до сериозна криза в европейските 

интеграционни процеси – кризата на празния стол и последващото приемане на 

Люксембургския компромис. Четвъртият етап се свързва с последните години от 

управлението на дьо Гол и наследството, което оставя голистката политика за 

наследника на президентския пост – Жорж Помпиду. 
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Географските граници на изследването ще се ограничат само в рамките 

на континента и Малка Европа и мястото на Франция в процесите на 

обединение. Както уточнихме по-горе в текста, разширяване на географския 

диапазон на изследването само би разконцентрирало читателя от същината, а и 

това може да е тема на съвсем отделно изследване.    

През годините ставаме свидетели на разкриване на все по-голям брой 

архивни единици, в които са изложени интересни факти за политическите, 

икономически, социални или военни аспекти от живота и дейността на видни 

исторически личности и събития в различни исторически периоди. С подобен 

архивен и историографски материал по отделните въпроси се отварят нови врати 

за многостранно разглеждане на даден проблем или поставена вече теза. От 

друга страна, напредването на технологиите позволява и дигитализиране на все 

по-голям обем от информация, което скъсява дистанцията между изследователи 

и институции и преодолява тежките бюрократични стъпки, през които трябва да 

се премине за реализиране на дадено научно проучване. В процеса на работа по 

настоящия дисертационен труд са използвани широк кръг от монографии, 

периодични издания, сборници и документи. За изследването най-значим 

принос носят френските и англоезичните съчинения, в това число разработки от 

американската и западноевропейската историография.1 В дисертационния труд 

са използвани редица периодични издания2 и ежедневници.3 Историческото 

изследване е подпомогнато от подробните мемоари, списвани от дьо Гол, които 

са основен извор за настоящата разработка. При анализа на историографията се 

забелязват няколко основни закономерности. На първо място се наблюдава 

повишен интерес към изследване на проблемите на европейската интеграция и 

историческите процеси по време на Студената война. Относно конкретната тема 

се наблюдава интересна тенденция, която засяга хипотезите и тезите лансирани 

в историографията по въпросите за визията на Шарл дьо Гол за Обединена 

Европа. Насоките около, които се работи са икономическите, идеологическите и 

геополитическите мотиви, които водят френския президент по отношение на 

позицията му към интеграционните процеси. От прегледа на историографията 

                                                           
11 Фредерик Бозо, Жерар Босуа, Едмонд Жув, Лоа Патисън дьо Менил, Стенли Хофман, Андрю 

Моравчик, Жан Лакутюр, Ален Пейрефит, Мишел Гелдри, Валтер Липгенс, Вилфрид Лот, 

Морис Вайс.   
2 Journal of Cold War Studies, International Affairs, Foreign Affairs, International History Review, 

World Politic etc. 
3 Izvestia La Libre Belgique Le Figaro Le Monde diplomatique Le Monde Le Populaire etc 
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ясно се вижда тенденцията да се изследват икономическите и политически 

отношения, процесите на европейска интеграция, анализиране на отделните 

Общности и конкретните проблеми в тях. 

Целта на разработката е да представи мястото, което френският 

президент и Франция заемат в европейските интеграционни процеси през 50-те и 

60-те години на XX в. По този начин ще се даде светлина върху френската роля 

при важните преговори за създаване на отделните Европейски общности и 

доколко визията на дьо Гол успява да се препокрие с реално осъществените 

европейски политики.  

Главните задачи, които настоящата работа трябва да изпълни, са 

следните: 

1. Проследяване на генезиса на европейската визия на Генерала през 40-те 

и 50-те години на XX в. и как тя еволюира през следващото десетилетие.   

2. Особено важна задача е отделяне на европейската линия в политиката 

на дьо Гол от лансираните от него идеи за възстановяване на лидерството на 

Франция в европейски и световен мащаб – “grand design”, “grandeur”.  

3. Отделяне на политиката на френския президент към Малка Европа, като 

фокус в изследването, от мястото на Обединена Европа в контекста на 

световните международни отношения. 

4. Сравнение на идеите на френския президент за Обединена Европа и 

реално предприетите стъпки в интеграционни процеси през 50-те и 60-те години 

на XX в. 

5. Критичен поглед върху тезите, които историците засягат по отношение 

на визията на дьо Гол за Обединена Европа и подробно изследване на тезата на 

Моравчик и икономическите фактори, които стоят пред генерала. 

Постигането на тези задачи се търси чрез:  

  1. Фокусиране върху икономическите измерения на Европейските 

общности (ЕО), Общия пазар (ОП) и ОСП. Икономическата интеграция е една от 

най-трудните сфери в модела на управление на Общността. Проследяването и 

интерпретацията на една от най-работещите политики в Обединена Европа може 

да спомогне за анализа и реалното имплементиране на възгледите на Генерала в 

реалното управление на Общността.  

 2. Изследване на генезиса на възгледите на Шарл дьо Гол за Обединена 

Европа  и развитието на идеите му във времето – „Малка Европа“, „Голяма 
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Европа“, „Европа от Атлантика до Урал“, „Европа на отечествата“, „Европа 

на народите“ и т.н., като се проследи тяхната еволюция, промяна и устойчивост 

през годините. 

3. Подробно изследване на интеграционните процеси, подписаните 

договори, създадените европейски институции, взетите идейни решения и 

мястото на френския политически елит в европейското обединение и 

отношенията с останалите европейски държави и страни-членки на Общността.  

4. Изнасяне на преден план на кризисните моменти през първите години 

на Общността и неуспешните проекти – Европейската отбранителна общност 

(ЕОО), Европейската политическа общност (ЕПО), кризата на празния стол и 

Люксембургския компромис. 

Основните методи, използвани в настоящия дисертационен труд са 

историческия подход на представяне на отделни събития, личности и процеси, 

анализ и синтез и отделните методи, които включват обобщаване, класификация, 

сравнение и т.н.     

 

Кратко изложение на дисертационния труд 

 

За да се засегнат основните моменти, дисертацията е разделена на три 

глави с отделно обособени Въведение и Заключение. Във Въведението са 

засегнати предметът на изследването, географските и хронологични рамки на 

изложението, мотивите за избор на темата и нейната актуалност. Не са 

пропуснати и целите и задачите, както и методите, структурата, основната теза и 

приносите, които дисертационният труд носи след себе си. Историографският 

преглед също е поместен в рамките на Въведението и в него подробно се 

разглеждат българските и чужди източници, архивни фондове използвани за 

списване на изложението.  

Отделните три глави следват хронологичен подход при представяне на 

проблемите и събитията, като едновременно е включен и анализ, защитен от 

различни историографски трудове. След всяка глава следва заключение, което 

систематизира разгледаното до този момент, като главите се обособяват около 

няколко важни събития – генезис на европейската визия на генерала, 

встъпването му в длъжност и създаването на първите Европейски Общности 
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(Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейската 

икономическа общност (ЕИО), подписването на Римските договори), 

изключително тежките преговори около ОСП, френското вето към британската 

кандидатура, кризата на празния стол и Люксембургския компромис. 

Първа глава излиза от хронологичните граници на изследването и 

представя предисторията на проблематиката. В нея са разгледани зараждането и 

развитието на визията на дьо Гол за Обединена Европа през 40-те и 50-те години 

на XX в. Именно тук се развиват подробно геополитическите мотиви, които 

водят дьо Гол, и които набират популярност през XX в. и заема място в идеите 

за Обединението на Европа. Следвоенната система, която генералът си 

представя, е оформена главно на база силни държави. На фона на двете световни 

войни и на последвалата ги Студена война дьо Гол представя визията си около 

„реалистичната“ и „практична“ концепция на международните отношения, 

често съобразяваща се с геополитическата реалност. Защитава се тезата, че 

държавата трябва да има надмощие във външнополитически план, което да се 

базира на националния интерес, което да доведе до стабилна вътрешна политика. 

От вътрешно и външнополитическите цели Франция е предопределена да е сред 

големите държави и всеки един от френските държавници след 1945 г. си 

поставя това като основна задача. Намирането на достойното френско място 

сред Европейските общности ще се случи чрез налагането на нов подход в 

политиката и предприемането на деликатни действия, както и взимането на 

трудни решения.  

Краят на 40-те години на XX в. европейската история е белязана от един 

от най-големите конфликти на съвременното ни общество - Втората световна 

война. Нейните последици чертаят пътя на развитие на континента в следващите 

десетилетия. Сложната вътрешнополитическата ситуация в отделните 

европейски държави забавя тяхното възстановяване и европейското 

стабилизиране. Пример за това е Франция, чиито опити за легитимиране на 

позицията й на международната сцена и създаване на стабилни отношения с 

останалите държави са от първостепенно значение. Нейните политика и 

икономика трябва да се рестартират от самото начало след тежките последици 

на военния конфликт. Поставен в неизгодна позиция, генерал дьо Гол се опитва 

да промени незадоволителното място, което се отрежда на френската държава и 
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именно поради тази причина много изследователи подкрепят тезата, че за него 

Франция винаги стои пред Европа по важност.  

В заключение може да се каже, че със сигурност визията на дьо Гол се 

заражда по време на войната и еволюира във времето. Дори извън управлението, 

той не остава безразличен към случващото се на европейската сцена  чака 

удобен момент да приложи всички свои идеи на практика. Тук водещи са 

идеологическите и геополитическите мотиви.   

Във втората глава се обособяват отделните периоди в европейската 

политика на Генерала. В първия етап не се пропуска темата за величието и 

идеологическите идеи, които дьо Гол оставя след себе си. Често изследователите 

препокриват националното и европейското в голистката политика, което е 

изключително погрешно, защото ако величието на Франция е цел, то Европа е 

пътят към тази цел. Именно поради тази причина се опитахме да отделим 

европейската линия в политиката на дьо Гол от лансираните от него идеи за 

възстановяване на лидерството на Франция в европейски и световен мащаб – 

“grand design”, “grandeur”. Мотивацията за лансиране на идеологическите си 

виждания от страна на френския президент е ясно показана в отношението на 

френската държава към Европейските общности – приемането на Римските 

договори, сближението с ФРГ, отказът Европа да се свърже с идеята на 

Великобритания за Зона за свободна търговия, което предопределя 

наднационалното бъдеще на Европейската общност. Новият френски президент 

осъзнава нуждата от съюзни отношения между Франция и Западна Германия, 

което ще спомогне за неговия амбициозен план за обединение и френско-

германските отношения се считат за основата за единна и съвременна Европа. 

Амбициозните му планове не стигат до тук и две години след встъпването си в 

длъжност дьо Гол предприема първата крачка към политическо обединение, 

когато в началото на 60-те години на XX в. се лансира План Фуше.  

Неуспехите на ЕПО и ЕОО карат дьо Гол да преосмисли мотивите, които 

водят европейската му политика. Това се проследява във втория етап, където се 

очертават основните стълбове, на които ще се крепи изложението – 

икономическата политика в рамките на Обединена Европа, създаването на 

първата работеща европейска политика ОСП. Забелязва се плавен преход от 

геополитически и идеологически към икономически мотиви във визията на дьо 

Гол към Обединена Европа, което бележи и прехода от първия към втория етап.  
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Вторият етап се фокусира върху икономическите измерения на 

вижданията на дьо Гол, чрез подробно развитите процеси в икономическата 

интеграция на континента – Общия пазар и Общата селскостопанска политика и 

проведените аграрни маратони. Можем да заключим, че именно 

икономическите мотиви заемат водещо място за дьо Гол, което се проследява и в 

трета глава на изложението. 

Трета глава се фокусира на апогея в политиката на дьо Гол, който успява 

за пореден път да изведе френската държава в първите редици на европейските 

държави. Тук се анализират и се проследяват хронологично събитията по време 

на втория мандат на Генерала в контекста на европейската интеграция. Отново 

хронологично се обособяват два етапа - трети и четвърти. Акцент се поставя на 

кризата на празния стол и Люксембурският компромис и краят на управлението 

на дьо Гол. В последната глава Европа е в криза, но това се явява апогея в 

политиката на дьо Гол спрямо Европа.  

Половингодишното стопиране на институциите от една страна показва 

тяхната устойчивост и желанието на всички държави да продължат по пътя на 

обединението заедно независимо от различията и от друга показва силните 

позиции, които Франция успява да извоюва през годините в рамките на 

Европейската общност, за да си позволи оттегляне от нейните структури. Самият 

компромис не решава проблемите на Общността, но за момента замразява 

конфликтните точки, като измества мажоритарния вот с единодушно приемане 

на важни решения, които засягат националния интерес. През май 1965 г. се 

взима решение за общ аграрен правилник, който реализира митническият съюз 

много преди датата, която е поставена като крайна. Всъщност общностната 

организация се засилва, но вероятността от бъдещи кризи не е елиминирана.  

В заключение може да се каже, че дьо Гол доказва геополитическото 

значение на Франция, чрез извоюване на икономическите искания в рамките на 

Общността, тъй като за всички държави-членки от Общността е ясно, че без 

Франция Малка Европа не би била това, което е, дори и в контекста на 

френското вето за членството на Великобритания в ЕИО. 

С оглед на направените наблюдения до този момент можем да заключим, 

че хронологичното разделение направено в настоящото изследване е с цел да се 

покаже постепенното ескалиране на европейската политика на дьо Гол, тясно 

обвързана със стабилизиране на вътрешнополитическите позиции на президента. 
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Общностният идеал, който се опитват да наложат в този период представлява 

опасност почти за всички френски политици, не само за дьо Гол и не може да се 

вменява тезата, че неговата визия и действия стопират интеграционните процеси 

тъй като Жорж Помпиду я определя като илюзия, която може да изиграе много 

лоша роля за целия континент, а Дебре не иска да приеме тази форма на 

обединение, често определяна дори и като ерес.    

Джон Кейлър лансира интересен термин, който обединява в себе си 

визията на дьо Гол, а именно „националистическа интеграция“, който той отнася 

именно към политиката на френския президент конкретно към ОСП.4 Както и 

Стенли Хофман отбелязва, целта на дьо Гол след идването му на власт през 1958 

г. е да създаде икономическо и политическо сътрудничество, а не да се уповава 

на интеграцията и да я развива. Въпреки, че участва в тези процеси, той никога 

не отдава своето пълно доверие на тях. Но по отношение на селскостопанския 

сектор се наблюдава едно раздвижване и надхвърляне на сътрудничеството и 

налагане на интеграционния модел, което е забележителна крачка напред в 

голистката идеология.  

Поглеждайки от тази страна, много изследователи се бъркат, че това не е 

геополитическа тактика, а е по-скоро местна политика и реформа, която да 

подпомогне президентството му. Но за личност като дьо Гол, това не може да е 

актуално, на база на великите му и амбициозни идеи, които си поставя чрез 

политиката към Европа. Моравчик степенува неговата роля в това му действие – 

най-вече модерен демократичен политик и после визионер в геополитическата 

сфера5, с което можем напълно да се съгласим, след успеха, който се постига в 

Люксембург.  

Основната теза, която можем да изведем е не отричането на 

геополитическите цели на генерала, а ясното разграничаване, че по отношение 

на ОСП водещите идеи са аграрните и индустриални интереси, комбинирани с 

местни икономически реформи. Важно е да подчертаем липсата на връзка между 

геополитическите цели на генерала и неговите икономически и селскостопански 

намерения, както и идеологически възгледи по отношение на формулата, под 

която трябва да съществува Европа, защото той би действал по един и същ 

                                                           
4 Keeler, John T. S. De Gaulle and Europe's Common Agricultural Policy: The Logic and Legacies of 

Nationalistic Integration, In: French Politics and Society Vol. 8, No. 4, Fall, 1990, pp. 62-77, Berghahn 

Books, http://www.jstor.org/stable/42844581 (26.02.2015, 09:43) 
5 Moravcsik, Andrew. Opt.cit., Part 1, p. 6   

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=berghahnbooks
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=berghahnbooks
http://www.jstor.org/stable/42844581


 

 

15 

начин в рамките на ЕИО, ОСП и Общия пазар, независимо от пътя на 

интеграцията. Въпреки, че действията на генерала в сферата на икономиката, в 

сферата на външната политика, в сферата на интеграционната политика за 

изследователите си приличат, това не е така в действителност. Всяка от тях носи 

различни нюанси и определения, тъй като за генерала те са нещо напълно 

различно. Независимо от допирните точки и независимо от визията на дьо Гол, 

те са три напълно различни политики. Но често самият дьо Гол лавира между 

тях, за да изведе величието на Франция, именно чрез визията си за Европа. 

Изводи на изследването 

  

От настоящото изследване може да се направят няколко основни извода:  

1. Европейската политика на дьо Гол и визията му за Обединена 

Европа трябва да бъде разглеждана напълно самостоятелно от неговата визия за 

величието на Франция. Това е продиктувано от факта, че Европа се явява само 

начин за постигане на великия план, който дьо Гол лансира още след Втората 

световна война.  

2. Дьо Гол успява да заеме своето значимо място в процесите на 

европейско обединение през 50-те и 60-те години на XX в. и може да бъде 

определен като един „бащите на Европа“, заради забележителните си успехи в 

налагане на Общата селскостопанска политика и извеждането на 

икономическата интеграция като една от водещите сфери на обединение на 

континента.  

3. Въпреки, че Франция се явява и идеен водач и спирачка за 

европейските процеси, може да се заключи, че повечето идейни проекти за 

политическо обединени, или обединение в сферата на отбраната не са лансирани 

навременно, както често самите френски управляващи споделят. 

Икономическите интереси, които водят европейските държави след Втората 

световна война се явяват именно сферата, в която обединението започва да 

функционира по най-добър начин.  

4. Лансираните тези по отношение на мотивите, които водят 

европейската политика на дьо Гол не могат да се концентрират само около 

икономическите измерения, въпреки че те са водещи, както твърди Андрю 

Моравчик. Въпреки, че по отношение на ЕИО, той има икономически интереси 
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за осъществяването на предписанията от Римските договори, в крайна сметка 

резултатите не са само за икономическата сфера. Те извеждат Франция сред 

водещите държави в геополитически план, което се подкрепя с приемането на 

Люксембургския компромис, с който държавите-членки заявяват своята твърда 

позиция, че Обединена Европа не може да съществува без френската държава. 

Така от губеща след Втората световна война, дьо Гол успява да й осигури място 

сред големите на деня.    

5. Това, че дьо Гол налага своята визия за Обединена Европа, не 

означава, че тя може да бъде приложена на практика. Това може да се проследи 

в отделните събития и самият факт, че успехите които той постига се 

концентрират в икономическата сфера. Традиционните подходи в дипломацията 

и отношенията между държавите, вече са заменени от създаването на 

наднационални структури, които правят проекта за Обединение на Европа 

толкова специфичен и интересен за изследване.  

6. „Европа от Атлантика до Урал“, „Малка Европа“, „Голяма 

Европа“, „Европа на отечествата“, „Европа на народите“ говорят за 

многостранните идеи на дьо Гол в различните периоди от развитието на 

европейската му визия. Голям принос от дейността на дьо Гол е и включването 

на европейските народи като важен фактор в европейските интеграционни 

процеси.   

 

Справка за научните приноси на изследването 

 

Приносите на изследването могат да се обособят по следния начин:  

1. Представяне на значимите проблеми на интеграцията и мястото на 

Франция в процесите на обединение, което се допълва от анализ върху 

произхода и развитието на тези проблеми. Едновременно с това се представят 

сферите на взаимен интерес и сътрудничество между страните в Европа.  

2. Представя се цялостен и обобщен анализ относно френските цели, 

дипломатически стратегии и факторите, които оказват своето влияние на фона 

на развитието на международните отношения в рамките на Студената война, 

както и на фона на развитието на съветските и американските лидерски позиции.  
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3. В научна употреба се прилагат документи от Държавния архив на 

Министерство на външните работи на Република България (ДА на МВнР на РП) 

и се използва разнообразен набор от изследвания на западноевропейски, 

американски и български изследователи.  

4. Изследването се опитва да отговори на дискусионни въпроси за 

мястото на Шарл дьо Гол в интеграционните процеси и възможно ли е визията 

му да бъде приложена на практика, което допълва цялостната картина 

интеграционните процеси.  

5. Изследването предлага съвременен анализ на разширяването на 

обхвата на интеграцията в икономическата сфера и акцентира върху значението 

на Общата селскостопанска политика като първата успешна интеграционна 

политика в рамките на Европейските Общности и Общия пазар.  

6. Анализиране на формули като  „Европа от Атлантика до Урал“, 

„Малка Европа“, „Голяма Европа“, „Европа на отечествата“, „Европа на 

народите“, което осветява и проблеми като географски граници на Общността и 

обхват на политиките. 

7. Изследването се опитва да освети въпросите около главните мотиви, 

които водят дьо Гол по отношение на Обединена Европа – идеологически, 

геополитически,  икономически.  

 

Справка за публикациите по темата на дисертационния труд 

 

Груева, Станислава. Личността на Шарл дьо Гол в българската историография. 

– В: сборник Ежегодни кюстендилски четения – 2012 

Груева, Станислава. Шарл дьо Гол и възгледите му за обединена Европа - 40‐те 

– 50‐те години на XX в. – В: Първа обща докторантска конференция по 

социални и хуманитарни науки - 22-23 февруари 2013 г. 

Grueva, Stanislava. Allies in question: NATO and the French-American Relations 

(1958-1969). – In: PhD Student’s Forum: Transatlantic Dialogues in the field of Social 

science, Fulbright International Summer Institute – 2013, University Press St. Kliment 

Ohridski, Sofia, 2014, pp. 162-178.  

 



 

 

18 

Груева, Станислава. Жорж Помпиду и наследството на Дьо Гол в политиката на 

европейска интеграция 1969-1974 г. – В: Сборник Интеграционни процеси през 

70-те години на XX в. 


