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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКТОРАНТА 

Докторант Станислава Груева е родена в Пловдив и е завършила 

средното си образование във Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент 

Екзюпери” в родния си град през 2004 г. Висшето си образование 

завършва през 2011 г. в Историческия факултет на СУ „Св.Климент 

Охридски“, където получава степените „бакалавър“ и „магистър“ по 

история със специализация по съвременна история. През 2012 г. е приета 

за редовен докторант в Историческия факултет, катедра «Нова и 

съвременна история» с тема на дисертационния труд «Франция и визията 

на Шарл дьо Гол за Обединена Европа (1958 – 1969)». По време на 

докторантурата докторанта има специализации с научно изследователска 

дейност във Франция. Докторанта има участие с доклади в научни 

конференции и семинари. По изследователската тема докторанта има 4 

публикации  - едната от които на английски език. Одобрени и с 

предстоящи публикации са още две стати по темата на докторския труд. 

Докторанта владее френски и английски език, както и трудов стаж в 

областта на социализацията на културно-историческото наследство в 

Община Пловдив. 

 

ЗНАЧИМОСТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ТЕМА 

 

Темата за визията на Шарл дьо Гол за Обединена Европа има 

съществено историографско значение и актуално политическо звучене. От 

една страна тя представя перспективата на водеща континентална страна, 

чиято политика стои в основата на днешния Европейски съюз в годините 

на неговото начално формиране, а от друга-  възгледите на един от бащите 

на Европа за формата и преди всичко за характера на интеграционния 

процес. Анализът на неговите намерения и практически действия е важен с 

оглед не само на истроиографското й осветляване, но и за теоретичното й 



осмисляне в рамките на развиващата се система на международни 

отношения в годините на Студената война и особено след настъпилата в 

края на ХХ в. трансформация на двуполюсния свят. 

Изследването обхваща ранния период в развитието на създадената от 

ген. Дьо Гол Пета република и съвпада с драматичните промени в 

европейските страни през 60-те години, довели до затоплянето в 

отношенията Изток – Запад и разведряването през 70-те години. Своят 

специфичен принос в тези тенденции има и политиката на Париж, 

олицетворявана от политическия курс на Дьо Гол.  Докторантката е 

показала увереност в навлизането в тази сложна проблематика именно в 

очертаването на френската позиция към общоевропейските интеграционни 

процеси. 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Изследването представлява напълно завършен дисертационен труд с 

общ обем от 323 стр., вкл. библиографска справка от 70 монографични 

изследвания, над половината от които са на чужди езици. В структурно 

отношение дисертацията се състои от три глави с осем параграфа. Към 

документацията е приложен автореферат с обем от 17 стр., който отразява 

добросъвестно структурата и съдържанието на изследването с основните 

приносни моменти в него и  списък на публикациите по темата.  

В структурно отношение, изследването е представено в логическа 

последователност на съдържанието и тезите на дисертанта, основани на 

хронологичен принцип и проследяването на еволюцията в идеите и 

конкретната политика на дьо Гол. Въведението представя коректно 

предмета на изследването, мотивацията за избора на темата и нейната 

актуалност, географския и хронологическия обхват, поставените 

изследователски задачи. Направен е историографски обзор на основните 



изследвания по темата като на места би могло да има по-критично и 

съпоставително представяне на отделните направления и автори по темата. 

Като основна цел на дисертационния труд е посочена открояването на 

„мястото, което френският президент и Франция заемат в европейските 

интеграционни процеси през 50-те и 60-те години на XX в…за да 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“. В тази посока 

са изведени основните изследователски задачи и хипотези, върху които е 

изградено изложението. Поставените кореспондират в значителна степен 

на заявените приноси. Приложената изследователска методология във 

въведението е релевантна за изпълнението на задачите и постигането на 

изследователската цел. Направените от докторанта ограничения в 

изследването са мотивирани и ясно очертават неговата работа. Те биха 

могли да представят в повече детайли, които биха могли да изградят 

свързващи звена с други релевантни теми, които могат да бъдат предмет на 

отделни, самостоятелни изследователски разработки.  

Основната теоретико-изследователска част е представена в три глави 

всяка, от които самостоятелно, но и исторически свързано и логично е 

изведено развитието на френската визия за Обединена Европа в различни 

периоди от най-новата история на страната. Така именно е постигната 

необходимата степен на анализ и обобщение въпреки че по отношение на 

някои от изводите и тяхното аргументиране може да има известни 

претенции. Първата глава поставя френската идея за Обединена Европа в 

контекста на съдбата на френската колониална империя в средата на ХХ в.  

Посочени са както историческите корени на идеята в междувоенния 

период и превръщането на Франция в един несъвсем удачен гарант на 

европейската сигурност и оттам новите измерения на идеята след края на 

Втората световна война. Именно тук е мястото на политика дьо Гол, който 



съчетава едновременно носталгията към величието на Франция и 

прагматизма на международните и вътрешни реалности и тенденции по 

време на Четвъртата република. Докторантът е пресъздал правдиво и 

документално защитено същността на случващото се, въпреки че на 

моменти има увлечение да се акцентира върху френската и 

западноевропейската позиция, без да се отчита силното влияние на новите 

фактори – двете суперсили. Тук от особен интерес е приносът на дьо Гол 

за формулирането и прокарването на идеята за самостоятелна 

западноевропейска политика на сигурност в общата трансатлантическа 

международна система.  

Втората глава е посветена на двата основни етапа в развитието на 

европейската политика на Франция в първото десетилетие на Петата 

република. Принос на дисертанта е обособяването на тези етапи на 

основата на периодизацията на Андрю Моравчик и Едуард Колодзие. 

Изследването извежда едновременно мътрешнополитическите и 

международните измерения на оформящия се курс и връзката с т.нар. План 

Фуше като акцентът първоначално е върху въпросите на сигурността и по-

общата визия за цялостна визия за бъдещето на Европа, в която Франция 

следва да играе водеща роля. За сметка на това във втория етап се 

акцентира върху икономическите измерения, особено що се отнася до 

ролята на земеделската политика и пътищата към формулиране и налагане 

на идеята за Обща селскостопанска политика на ЕИО – тема, която и до 

днес е след предизвикващите най-остри спорове политически решения на 

Общността. Приносен момент, поне за българската историография е 

проследяването на френската роля за формулирането на тази политика. 

Третата глава проследява сблъсъка на различните гледни точки в 

Общността и борбата  на дьо Гол да прокара докрай своите идеи за Европа 

по време на втория му президентски мандат. Тук също са обособени два 

етапа като първият е центриран около т. нар. «криза на празния стол» и 



постигането на Люксембургския компромис, а вторият се свързва с 

последните години на генерала във властта. Важен и приемлив е 

направеният извод, че тези години са всъщност апогея в европейската му 

политика. Въпреки че присъства, повече внимание заслужава темата за 

напускането на Военната организация на НАТО, което води до 

преформатиране на отношенията вътре в пакта, а от гледна точка на идеята 

за Обединена Европа води до свръхконцентрация на институции на властта 

в Брюксел за сметка на загубени от Париж позиции и лостове за влияние.         

В заключението докторанта се прави адекватна оценка на 

направените изводи и са изведени обобщения за направените във 

въведението хипотетези. 

Изследователският текст показва, че докторанта познава областта на 

изследването, работи свободно с информационните източници и ползва 

компетентно специфичната за темата институционална терминология. В 

работата има доста оригинални авторски позиции и интерпретации по 

изследваните въпроси. Авторът борави с добър исторически и 

политологчен речник като на местата, където е било необходимо, е 

направил аргументиран научен и изследователски анализ, обобщение или 

пояснение. 

Докторантът се позовава на достатъчно информационни източници в 

подкрепа на своята теза, които са коректно цитирани и посочени в текста. 

В предложения дисертационен труд като завършена научна 

разработка, отговаряща изцяло на формалните изисквания при нейната 

подготовката могат да бъдат обособени следните приносни моменти: 

 Представя едно убедително изследване на историческата 

еволюция за френската визия за Обединена Европа, особено 

през призмата на личността и възприетия от Шарл дьо Гол 

политически курс. 



 Анализира в сравнителен хронологически и регионален план 

причинно-следствените връзки между френската позиция и 

общоевропейските процеси. 

 Дава актуална съвременна перспектива към дискусионни 

въпроси в европейската историография за мястото на дьо Гол в 

европейските интеграционни процеси и доколко въобще е било 

възможно прилагането на неговото виждане по темата. 

  Представени са най-значимите проблеми и тенденции в 

интеграционните процеси и съответното място на Франция 

като са отчетени интересите и гледните точки на другите 

участници. 

 Особен принос е очертаването на възможностите и 

ограниченията в прокарването на общи политики на 

Общността – специално общата селскостопанска политика. 

 Направена е удачна научна периодизация на проблема 

 В научно обръщение са въведени известен брой налични в 

България документални източници по темата. Тези документи 

са използвани в контекста на водещи изследвания в 

историографията. 

 Без да са изчерпани е проследен комплексът от политически, 

икономически и социално-психологически мотиви, формирали 

визията на дьо Гол за европейската интеграция. 

 

Представените научни публикации отговарят на изследователската 

тема и са съобразени с изискванията за подобен вид публикации. 

 

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 



Предвид, че посочените бележки и препоръки не намаляват 

достойнствата на дисертационния труд и не влияят върху научните 

приноси, а могат да допринесат за тяхното по-прецизно изразяване, 

препоръчвам особено при евентуално издаване на дисертацията като 

монография: 

 Използване на допълнителни документални материали, особено 

от дигитализирани или публикувани корпуси дипломатически 

документи – особено френски, германски и американски 

 Още по-детайлно очертаване на конкурентните визии за 

развитието на интеграционните процеси – на малките страни-

членки, на САЩ, които имат собствен интерес от идеята да 

Обединена Европа – като военен съюзник и като икономически 

партньор и конкурент, на Германия и Великобритания.  

 По-цялостен поглед върху цялостните френски цели, 

дипломатически стратегии и фактори на международната среда от 

годините на Студената война. Факторът Студена война е засегнат, 

но може да бъде по-обстойно очертан на фона на специфичната 

френска визия. На този фон би следвало да присъстват по-

обстойно и отношенията с Източния блок и особено – със СССР. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационния труд е завършена научна разработка, притежаваща 

необходимите научно-изследователски качества и съдържаща съществени 

научни приноси, което ми дава основание да предложа на членовете на 

Научното жури да присъдят образователна и научна степен „доктор по 

история” на Станислава Груева. 

 

22 април 2016       Доц. д-р Костадин Грозев 


