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 Докторантът Станислава Дим. Груева, родена на 16 януари 1985 г. в гр. 

Пловдив, завършва фрeнската езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери”, гр. 

Пловдив през 2004 г., след което постъпва в ИФ на СУ „Кл. Охридски”, 

специалност история, профил Съвременна история, завършва бакалавърска степен 

и магистърска по програмата „Кризи, конфликти и дипломация в световната 

политика ХVІ-ХІХ в.”. Защитава успешно дип-ломна теза на тема „За или против 

Европа. Франция и Европейският конституционен договор”. Междувременно 

стажува 2 г. в системата на МОН в квалификационен курс „Сътрудничество в 

международния отдел” в Центъра за образователни услуги на СУ. От 2012 до 2015 

г. е докторант в катедрата по Нова и съвременна история на ИФ. 

 Ст. Груева представя дисертационен труд на тема „Франция и визията на 

дьо Гол за Обединена Европа”, разработен в стройна структура. Силно впечатление 

прави масивът от 70 публикации научна литература на българ-ски, френски и 

английски език, 129 ползвани периодични издания, документални фонда на МВнР 

на РБ и архивът на ЕИО, както и 12 сайта с документални източници. Благодарение 

на тази сериозва основа на изследването, Груева успява да изпълни поставената цел 

на изследването и 5 конкретни задачи. Тази тема се разработва от колеги в 

катедрата, но остава актуална и открита за дискусии и обновяване с нови 

документи и доказателства. 

Първа глава на дисертацията „В търсене на загубеното величие” създава 

естествена връзка между десетилетията от първата половината на ХХ в. и 

следващите десетилетия, пряко свързани с личността на офицера и на бъдещия 

национален герой на Франция Шарл дьо Гол. Разработена в 4 вътрешни части, в 

които авторката включва кратко историческо въведение, свързано пред всичко с 

личността на Дьо Гол и с напрегнатия в политически план период между двете 

световни войни. В първата част авторката поставя ударение върху анализа на две 

основни произведения на Шарл дьо Гол, които разкриват началото на ВСВ, 

създаването на френската Съпротива и дейността на генерала от 1940 до 1944 г., 

както и систематичното разработ-ване на проект за европейски федералистки план, 

в който генералът залага идеята за европейско съвместно съществуване. Груева 

анализира не само идеите на Дьо Гол, но и тези на неговите опоненти, с което 

обогатява своето изследване. Тя разграничава идеите и целите на Съпротивата в 

нейната борба срещу окупаторите от мотивите, постаени с основите на политиката 

на правителството във Виши.  Груева разширява анализите по темата с идеите на 

Дьо Гол за обединение около Запада на държави от Африка, Близкия изток и по-

специално с основните индустриални центрове по Рейн, Ламанш,  в 

Средиземноморието. След края на ВСВ, основните победителите обаче възприемат 

други идеи. В Западна Европа нараства американското влияние, а в САЩ се 

настройват враждебно срещу Дьо Гол. 



Вторият проблем на първа глава е посветен на първите стъпки на ІV 

република и на положителните моменти в нейното развитие, пряко свързани с 

личността на Дьо Гол. Ст. Груева използва много добре натрупаните изследвания 

на колеги от катедрата и на други български изследователи, което означава  

уважително признание и продължаване на традициите на родната историопис. Тя 

маркира най-важните международни събития след 1946 г., на фона на които 

постепенно разкрива еволюцията на идеите на Дьо Гол за обединението на Европа. 

Панорамата на световните събития е отличен фон на първите стъпки към 

интегриране на страни от Западна Европа ина развитието на идеите на Дьо Гол за 

френско-германски съюз, за отношението към несъстоялата се ЕОО, както и по 

преговорите за Римските договори. Специално място се отделя и на 

противопоставянето на Дьо Гол на т. нар Зона за свободна търговия. Груева 

разкрива различията между инициативите на САЩ в Западна Европа и политиката 

на генерала, първо, като опити интеграционните процеси в континента да се 

решават извън Европа; второ, като стремеж да се преодолее съветско-

американската доми-нация за сметка на издигането на европейското величие, и 

трето, френското противопоставяне на британските преговорни принципи. 

Анализът на авторката за отношението на Париж към Съвета на Европа прави 

непряк принос в дейтайлите на този процес. 

Третият проблем на първа глава е свързан с V-та република във Франция и 

новото развитие на визията на Дьо Гол за обединена Европа. Ст. Груева представя 

връщането на Дьо Гол във властта, но в изложението липсват няколко изречения за 

особеностите на историческия момент и за мотивите на генерала и канещите го 

политически сили да поеме управлението на страната. Тя обаче 

разработвавнимателно визията на новия френски президент за Обединена Европа, 

анализира споделените от политици и изследователи мнения в детайли, т. е. 

използва активно богатата френска литература от времето на ХХ и на ХХІ в. 

Нейните обобщения са безспорни – за доброто вписване на френската политика в 

променящото се европейско и световно статукво; за новите процеси в Обединена 

Европа; за ролята на Дьо Гол през 1956-1958 г., наричан „баща на Европа”, за 

проблемите на Великобритания и „Малка Европа”. На тази основа тя обобщава – 

Дьо Гол възстановява френското международно влияние. Докторантката прави 

принос към историята на външната политика на Франция,  но определя и 

предпочитанията на президента към идеите за „Европа на държавите”.  

Втора глава на дисертацията „Европейската политика в действие” се 

разработва в 9 вътрешни елемента, които следват двата етапа от управлението на 

френския президент: първият, в който той укрепва своята власт и развива 

политическите елементи на визията си за Обединена Европа 1958-1962 г., т. нар. 

период на визията за „величие” на Франция, интегрирана във „великия план”, и 

вторият период ., до 1969 г, в който могат да се проследят икономическите 

измерения на визията и плана, както и аграрните аспекти на интеграцията, които 

особено вълнуват и президента, и френския политически елит като цяло.  

Авторката навлиза в тези периоди не само със солидна база документи, но и 

с нови анализи на френски, английски и български изследователи по въпросите на 

периодизацията, по лигитимацията на властта и участващите в нея лица, по идеята 

за „силна Европа от Атлантика до Урал” и по акцентите на политическата 



философия на Дьо Гол. Съчетана с гъвкава политика на възраждане на френската 

икономика и защита на френските национални интереси, тя естествено води до т. 

нар. „френско чудо”. В тази сфера Ст. Груева естествено отчита и сблъсъка на 

стратегии, защитени съответно от американския президент  Кенеди, макар да 

отсъства дори кратко представяне на неговата стратегия, и на опонента му 

френския президент Дьо Гол. Последният не подкрепя идеите на Кенеди и настоява 

ядрената мощ на САЩ, разположена на територията на ФРГ, да се замести с 

европейска. А принципните различия се проявяват в спорове  за нов ВМФ на 

НАТО по американски проект, отхвърлен от Франция, появяват се и нови планове 

за Обединена Европа като план „Фуше” за Европа на 6-те, анализирани 

задълбочено от авторката, макар и неприети. План Фуше” и неговите  варианти от 

началото на 60-те години са следващите примери на обогатяване на историческото 

изследване, съчетано с анализ на контрапредложенията на Люксембург и 

Нидерландия. 

Постижение на авторката е анализът на програмата на Дьо Гол от 15 

септември 1960 г., която цели „Европа да се превърне в икономическа, политическа 

и културна реалност”, т. е. да се надделеят наднационалните процеси, а 

интеграцията да тръгне в посока, която гарантира превръщането на Европа в 

„организиран концерт, регулиран от отговорни правителства”. И макар тази идея да 

не се приема, тя е визия, типична за френския президент т. е. тя е принос на 

авторката към обогатяване на съдържанието на неговата визия. Умението на Груева 

да поставя комплексно всички проблеми, различия и предложения от участващите 

в интегрирана Европа фактически допълва историята на западноевропейската 

интеграция от 50-те и 60-те години, разкрива богатството от дипломатически 

методи на Франция и на другите пет участика, опитите за търсене на съюзници за 

една или друга визия, т. е. тя обогатява теорията и практиката на международните 

отношения през посочените десетилетия. 

 Вторият етап от европейската политика на Дьо Гол, свързана с 

икономическите измерения на президентската визия и с аграрната му политика, 

подкрепена от съответните закони, съсредоточава вниманието си върху този аспект 

на политиката на V-та република. В този раздел Ст. Груева постига сериозни 

приноси в анализа на политическите и икономически решения на президента и на 

правителството за икономическо укрепване на страната, в условията на 

урбанизация и модерна политика. 

Резултатът е бум на земеделието, съхраняване на селскостопанския сектор, 

грижите за работещите в него, насърченията от страна на държавата за 

демографския прираст на населението, довели до т. нар. „френско чудо” – по 

икономически показатели  Франция се нарежда на 4-то място след САЩ, Япония и 

ФРГ. В политически план правителството на Франция е категорично против 

обединението на двете германски държави (ФРГ и ГДР), създадени през 1949 г. 

Тази позиция не пречи на френско-западногерманско сближаване. 

Следващият проблем на изследването на Ст. Груева е разработването и 

приемането на Обща селскостопанска политика (ОСП), която да постави основите 

на конкурентна европейска земеделска организация и да се противопостави на 

организираното земеделие в САЩ. Това е политика, която се осъзнава от 

съществуващите организации на Обединена Европа, за да се ограничи 



американския внос на селскостопанска продукция. Франция отново е инициатор на 

Европейски фонд, нещо като „зелен пул”, който да либерализира търговията, да 

реализира производството и да стабилизира цените на селскостопанската 

продукция. Не всички държави от малка Европа са готови да възприемат френската 

инициатива и Груева е напълно права в аргументираната си констатация, че ОСП е 

един от най-сложните въпроси при изграждането на ЕИО. Тя се подлага на 

множество обсъждания, между които авторката справедливо нарежда на първо 

място Конференцията в Стреза, проведена през лятото на 1958 г. Груева прилага 

документи, поставени на обсъждане, на основата на които прави задълбочен анализ 

на работата на конференцията, на позициите на отделните държави, на възможните 

и невъзможни общи решения. Този анализ е принос в нейната дисертация, 

подчертан с проектирането на силно обвързване на ФРГ, укреп-ване на силите на 

европейската демокрация и атлантическата общност. Паралелно несъгласните с 

френските идеи за ОСП започват преговори по британската идея за Европейска 

асоциация за свободна търговия, в които участват Великобритания, Дания, 

Норвегия, Португалия Швеция, Швей-цария и Финландия. Безспорно, в Лондон 

търсят търговско предимство пред ЕИО и по-свободен пазар. Поради това 

Великобритания не приема предписанията на Римските договори.  

Груева отделя специално внимание на процеса на приемане на ОСП и на 

нейната същност, разкривайки т. нар. аграрни маратони, т. е. преговори, на които 

се определят правилата на конкуренцията, организацията на общите 

селскостопански пазари и други. На основата на документи, мемоари и предишни 

изследвания, Груева оформя трите основни съображения на френската страна в 

тези маратони: 1. хармонизация на конкуренцията;2.Общ пазар, и 3. обща 

енергийна политика. Ст. Груева обогатява изследването с нови доказателства за 

френската позиция и за предимствата на ОСП – единство на пазарите, общностни 

преференции, финансова солидарност на страните. Разработването на основните 

елементи на тази политика са определен принос на докторантката. Второ, принос е 

разкриването на опитите за реформиране на ОСП, за решаването на най-трудния 

процес – финансирането, за съответните финансови разпоредби и за Общият фонд. 

Президентът Дьо Гол е убеден, че бъдещето на ЕИО зависи от по-бързата 

селскостопанска интеграция на 6-те държави-членки. В този план той се 

противопоставя на политиката на Великобритания и САЩ, с което докторантката 

доразвива историята на противоречията между тези страни и Франция. 

Борбата за и против ОСП продължава в нови аграрни маратони на 

конференцията в Брюксел 1963 г. и в края на 1964 г. Груева навлиза в детайлите на 

споровете и националните интереси, натрупва нови документи и доказателства за 

защита интересите на 6-те от ЕИО, за да направи обобщението, че те успяват да 

отхвърлят политиката на Лондон и кандидатурата на Обединеното кралство за 

членство, и трайно вървят по пътя на пълната селскостопанска интеграция. Чрез 

Франция, твърди авторката, европейският континент успява да извоюва жадуваната 

независимост от САЩ, макар че не бележи успех в политическата интеграция. Това 

е поредният принос на докторантката. 

Трета глава „Европейската политика на Шарл дьо Гол в криза” разкрива 

системно т. нар пиков период в прилагането на визията на Дьо Гол за Обединена 



Европа от средата на 60-те години и началото на втория мандат на президентската 

власт на генерала.  

В краткия период 1965-1969 г. настъва сериозна криза в европейската 

политика, тъй като Франция оттегля своите представители от Съвета на 

министрите на ЕИО и поставя началото на т. нар. „криза на празния стол” до 

началото на 1966 г. Нови документи разкриват новата ориентация на френския 

президент към глобалната политика след 1963 г. Той и „малка Европа” акцентират 

върху целостта на континента и върху възможностите за обръщане и сближение с 

източната му част. Франция, ФРГ и други западноевропейски държави откриват  

възможности за връзки и контакти със СССР и с т. нар. социалистически държави. 

От средата на 60-те години тези намерения стават реалност. Докторантката не 

споменава средствата и методите на това сближение, но прави извода, че 

самочувствието на Франция се дължи на сближаването със СССР от 1965 г., 

размяната на посещения на министрите на външните работи на двете страни и 

други, които сериозно смущават управляващите във ФРГ и в САЩ.  

Изследването се води на фона на международните събития в стил Студена 

война и в системната линия на френския президент да отстоява тезата за 

недопускане на решения, които да превърнат наднационалните общности в органи 

на междуправителствени отношения. По този начин се анализира кризата от 1965 

г., кръга Кенеди и американското влияние в Европа, т. нар Инициатива от 1964 г. и 

др. Ст. Груева разкрива интересни детайли не само в отношенията на 6-те 

западноевропейски страни и техните преговори, но и трудностите, които се 

пораждат при опити да се постигне обща външна политика по важни 

международни проблеми.  

С много детайли авторката представя т. нар. криза на празния стол, 

моментите на различия и на единомислие между Франция и ФРГ, споровете по 

ОСП и нейното финансиране. Тя определя и аргументите на Ш.дьо Гол в защита на 

своята визия и на националния сувернитет. И ако Франция оттегля своите 

представители от преговорите, 5-те страни членки фактически ги продължават. 

Груева извежда чисто икономическите измерения на породилата се криза, 

съдържанието и значението на т. нар. Люксембургски компромис, както и 

различните мнение на политици и изследователи по възникналата криза, с което 

прави принос към разбирането на мотивите и аргументите на всяка страна.  

По този начин докторантката достига до ІV период в европейската политика 

на Дьо Гол след демонстративното извеждане на Франция от военните структури 

на НАТО, обявено в началото на 1966 г. Тя оформя основните проблеми в дневния 

ред на вътрешната и на външната политика на президента точно,  но не разкрива 

достатъчно, тежката икономическа и морална криза от 1968 г., поводите за 

студентските вълнения и неспособ-ността на Дьо Гол да осъзнае случващото се в 

страната. 

Заключението на дисетацията се отличава с умело синтезиране на фактите и 

процесите в рамките на западноевропейската икономическа интеграция и 

периодите в развитието и отстояването на визията на френския президент за 

Обединена Европа с нейните плюсове в полза на държавния суверенитет и 

запазване на силните държавнически традиции. Авторката отстоява убеждението 

си, че европейската политика на дьо Гол и визията му за Обединена Европа трябва 



да бъдат разглеждани напълно самостоятелно от неговата визия за величието на 

Франция.  

В изследването на колегата разкриваме и някои неточности, например 

употребата на определението „Германия” след 1945 г., която първо е окупирана, а 

после разделена на две държави; опитът на ЕИО е ценен за западноевропейската 

интеграция, но на Изток има друг вид интеграция, за която не се споменава нищо, 

както и за формите на френско-съветското сътрудничествоза самата Студена война 

(поне като определение);  има изпреварващи изложението въведения, които според 

мен трябва да са по-кратки, за да се избегне чувството за повторение.  

В заключение съм задължена да потвърдя, че представената за защита 

дисертация се отличава със системност, ясни постановки, ползване на много автори 

и нови документи, с обогатяване на историята и съдържанието на проблемите и 

процесите на интеграция, които имат международно значение. Над всички тях  

стои визията на Ш.дьо Гол за Обединена Европа и приносът на Франция в 

изграждането на интеграционни обшности в Малка Европа без наднационални 

инструменти. Изследването разкрива уменията на Ст. Груева да поднася 

аргументиран анализ, внимателно да разделя общите от особе-ните черти в 

политиката на френския президент и на неговите опоненти, гъвкаво да ползва 

сравнително-исторически и хронологически анализ и синтез на важни 

международни проблеми и противоречия и да ни представи научно изследване на 

литературен български език. 

 Предвид посочените качества на докторантката и приносния характер на 

дисертацията, аз ще подкрепя решение на Научното жури СТАНИСЛАВА 

ДИМИТРОВА ГРУЕВА. да получи образователна и научна степен ДОКТОР по 

история.  

 

София, 21 април 2016 г 

     Рецензент: . . . . . .. . . . . . . .  

     ( Проф. д.и.н. Христина Мирчева) 

 

 

 

 

 

 

 

 


