
 

 

СТАНОВИЩЕ 

От:   доцент д-р Емилия Георгиева Младенова, Университет за 

национално и световно стопанство, катедра „Икономикс“, научна 

специалност „Политическа икономия“ (Микро- и макроикономика) 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна                                                                            

степен „доктор“ с автор Добрин Николаев Станев и тема: „Политиката на 

Европейския съюз в областта на околната среда и нейното въздействие 

върху икономиката на България“  

 

Представеният за публична защита дисертационен труд е посветен 

на изключително актуален и с голямо практическо значение проблем от 

кръга на политиките и дейностите на Европейския съюз. Нещо повече.  

Както посочва и докторантът, политиката в областта на околната среда е 

сред областите, по отношение на които Евросъюзът се стреми да отстоява 

и своята водеща позиция на глобално ниво. 

Запознаването с текста на дисертационния труд извежда на преден 

план значителен брой позитивни страни, по-важните от които се свеждат 

до следното: 

На първо място, възприета е стройна и логически издържана 

структура, която позволява успешно да се съчетаят строго теоретични с 

чисто практически аспекти на изследваната проблематика, така щото в 

рамките на един значително надминаващ представата за обем на „малка 

докторска дисертация“ труд да стане възможно доказването на основната 

изследователска теза. 

На второ място, обособени са самостоятелен увод, заключение и 

библиография, граничеща с мащабите на справочно издание по темата на 

дисертационния труд. В увода съвсем коректно са посочени основната 

изследователска цел, обектът и предметът на изследването, използваните 

изследователски методи, поставените изследователски задачи, възприетите 



 

2 
 

ограничения по време и обхват, оригиналните приноси на автора. В 

заключението са обобщени постигнатите резултати от дисертационното 

изследване, а в библиографията са изброени всички използвани източници, 

до които докторантът се е докосвал или подробно изучил в процеса на 

своите творчески търсения. Те са впечатляващи не само като брой, но и 

като разнообразие във всякакъв аспект. 

На трето място, демонстрирани са серия от личностни качества, 

благодарение на които докторантът е успял да се справи повече от 

успешно с поставените задачи. Без да се подценява помощта на научния 

ръководител проф. д-р Ингрид Шикова, авторът е демонстрирал качества 

като интелигентност, компетентност, задълбоченост, емоционалност и пр., 

които не само са му позволили да представи едно задълбочено изследване 

(респ. да представи себе си в положителна светлина), но и да демонстрира 

подчертан афинитет към научно - изследователска дейност с тенденция 

(при желание) да я превърне успешно в учебно-изследователска и учебно-

преподавателска. Основание за този извод дават огромното търпение, с 

което е събирана нужната информация; приятното съчетание между рацио 

и емоции, с което е анализирана и доведена до знанието на потенциалния 

читател; подчертано индивидуалният стил при представянето на най-

важните факти, събития, тенденции, констатации и окончателни изводи. 

На четвърто място, коректно са отразени всички използвани 

източници, като най-ценното доказателство за това са цитатите под линия 

или удачните позовавания в текста. Именно чрез тях докторантът 

демонстрира изискващата се в неговия случай научна добросъвестност и 

прецизност, а така също показва степента на всеобхватност и 

задълбоченост при навлизането в тази безспорно предпочитана и вече 

станала му съдба интересна проблематика. Обособената в края на 

дисертацията библиография пък е толкова впечатляваща, че авторът само 
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може да бъде поздравен и за нейния обем, и за нейното оформяне 

съобразно възприетите в тази област стандарти. 

На пето място, особено ценни в дисертационния труд са онези 

негови части, в които са представени резултатите от емпирични 

изследвания в областта на участието на България в политиката на 

Европейския съюз в областта на околната среда, а така също и 

осъщественото емпирично изследване с казуси на примера на водещи 

български предприятия. От анализа в тези части по-скоро се остава с 

впечатлението, че авторът е икономист, а не европеист. И още нещо. Като 

че ли на места икономическите интерпретации преобладават над 

политологическите или просто става въпрос за умело използване на 

интердисциплинарния подход при една наистина разностранна, актуална и 

от особено значение за бъдещето на човечеството проблематика. 

Извън посочените най-общи достойнства на дисертационния труд и 

откроили се особено ценни личностни качества на докторанта Добрин 

Станев, е важно да бъдат визирани по-конкретно неговите научни и 

научно-приложни приноси и да бъде направена оценка на публикациите по 

дисертацията и на представения автореферат. 

Първо, специално внимание заслужава да бъде обърнато на някои 

специфични проблеми и аспекти на темата на дисертационния труд, които 

имат икономически нюанс и чрез разглеждането на които анализът е 

станал по-пълен, интересен и практически значим. Сред тях са избраният 

като основен (макар и трудно намиращ приложение в областта на околната 

среда) пазарен принцип/подход; проблемът за външните ползи/разходи в  

икономиката на околната среда, респ. двата най-известни теоретични 

подхода за неговото осветляване (този на Питу и този на Коуз); 

класификацията на благата в областта на околната среда; икономическите 

последствия за предприятията от начина, по който те гледат и изпълняват 
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въведените регулации в областта на околната среда; поставената в 

основата на политиката в областта на околната среда на ЕС концепция за 

устойчиво развитие и др. 

Авторът на становището приема, че маркираните от докторанта в 

заключението и автореферата (с. 8) приноси са наистина оригинални, с 

което той допринася за обогатяването на теорията и практиката в 

изследваната област. 

Второ, дисертантът е приложил списък с 4 направени от него 

публикации за периода 2013 – 2015 г. Всички те свидетелстват за наличие 

на много тясна връзка между разгледаните в тях проблеми и темата на 

дисертационния труд, а така също демонстрират отличното познаване на 

областта на околната среда в глобален, европейски и национален план. 

Трето, авторефератът е изготвен съгласно необходимите изисквания 

и стандарти. В него много  подробно, но ясно и стегнато, са представени 

най-важните структурни елементи на дисертационния труд; обобщени са 

постиженията в областта на теоретичния анализ и направеното изследване 

на примера на 6 от най - значимите предприятия в България в областта на 

енергетиката и топлоенеретиката, химическата и петрохимическата  

промишленост, цветната металургия и производството на строителни 

материали; включени са списъци на по-важните авторски приноси в 

дисертацията и на публикациите във връзка с изследваната в нея 

проблематика. 

Заключение 

Изразявам своето позитивно отношение към представения от Добрин 

Николаев Станев дисертационен труд на тема: „Политиката на 

Европейския съюз в областта на околната среда и нейното въздействие 
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върху икономиката на България“ и смятам, че има пълно основание да му 

бъде присъдена образователната и научна степен „доктор“. 

 

 

09.06.2016г.   Подпис:    

София    (доц. д-р Емилия Георгиева) 

    


