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СТАНОВИЩЕ 

относно дисертация на тема: 

„Политиката на Европейския съюз в областта на околната среда и нейното 

въздействие върху икономиката на България“ 

на Добрин Станев 

от доц. д-р Юлия Захариева,  

член на жури за присъждане на научно-образователната степен „доктор“ 

 

 Представеният дисертационен труд на тема: „Политиката на Европейския съюз в 

областта на околната среда и нейното въздействие върху икономиката на България“ е в 

обем от 329 страници и е структуриран както следва: увод, съдържащ елементите на 

дисертацията; глава първа, озаглавена: „Околна среда като обект на изследването – 

теоретични перспективи”, в която са представени синтезирано и накратко работното 

определение за околна среда, всички видове и теоретични модели в тази област, като 

повече внимание е отделено на атмосферата като обект на регулация. Глава втора е 

посветена на европейската политика в областта на околната среда и съдържа 

изброяване на всички регулатори в приоритетните направления на тази политика. Глава 

трета съдържа емпирично изследване на автора на Европейската схема за търговия с 

емисии на парникови газове, в която активно присъства и българската проблематика. В 

тази глава авторът достига до свои обосновани прогнози и търси чрез методите на 

статистиката доказването на свои хипотези. В глава четвърта посредством 

методологията на изследване с казуси на шест водещи промишлени предприятия в 

България авторът търси отговори на ясно формулирани въпроси и ефекта от действието 

на посочени от него теоретични модели. Изборът на шестте казуса е обоснован с 

извеждането на конкретни критерии. Заключението обобщава основните изводи на 

дисертационния труд. 

 Темата на дисертационния труд, така както е формулирана, съдържа два 

компонента: политиката на ЕС в областта на околната среда – проблем, перманентно 

актуален от десетилетия, и въздействието на тази политика върху икономиката на 

България – проблем, остро актуален за страната. Изборът на темата доказва интереса на 

докторанта към важни, мащабни и сложни проблеми, които изискват висока степен на 

информираност, взаимнодопълващи се познания в икономиката и политологията и 

конкретни умения за работа със статистически данни. Всичко това присъства в 
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дисертационния труд. Постигнатото очевидно е резултат на упорита работа с ясно 

определена цел, предмет, обект и задачи на изследването. Авторът поставя въпроси и 

търси техните отговори, извежда алтернативни хипотези и проверява тяхната 

състоятелност в емпиричния анализ. 

 Докторантът безспорно познава в дълбочина политиката на ЕС в областта на 

околната среда в нейното развитие и е дал аргументирани отговори за въздействието ѝ 

върху икономиката на България. Основните постижения и приноси са именно в 

емпиричните изследвания.  

 Темата за околната среда в ЕС е мащабна, като това далеч не се измерва с броя 

на приетите директиви. Вярно е наблюдението на автора, че тази политика има своята 

специфика и обособеност, но в същото време присъства във всички останали 

общностни политики. Тази мащабност носи рискове, един от които е обяснимият за 

всеки млад автор стремеж към всеобхватност. Това е довело до натоварването на 

изложението с излишното представяне в резюме на всички теории за европейската 

интеграция и на всички регулатори и директиви в приоритетните направления. Не 

отричам информационното значение на глава втора, но то натежава за сметка на 

анализа.  

 В работата са допуснати и някои неточности. На стр. 95 авторът твърди, че 

Съветът на ЕС е одобрил конвенцията на ООН от Орхус. Цитираното решение е за 

присъединяване на ЕС към Конвенцията, а не за нейното одобрение.  

 Констатацията за напрежения между МОСВ и ЕК е вярна и изведена от 

проведените дълбочинни интервюта. Гневът на чиновниците е обясним, но анализът би 

бил по-пълен, ако се посочат полетата на драматичния диалог – размяна на писма, 

комитетите по комитология, работните групи на КОРЕПЕР или на Комисията или др.  

 В коментара на трудностите, свързани с обществените поръчки, се говори за 

несъответствия между българския Закон за обществените поръчки и правилата на ЕС. 

Не е ясна каква е степента на тези несъответствия. Ако става дума за противоречия, то 

националният закон не може да бъде прилаган по силата на принципа на предимството 

на общностното право пред националното. Същото важи и за отделни норми от 

националния закон. Но ако няма колизия, възложителите не могат да избират дали да 

следват националните норми или правилата на ЕС. 

 Научният апарат е богат и включва 328 библиографски, информационни и 

документационни източници. Библиографията трябва да бъде списък на използваната 

литература, но някои от библиографските единици не са използвани в текста, като има 
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и позовавания на автори, които не са в списъка /№ № 93, 94, 96, 121, 151 и др./. 

Авторефератът звучи като самостоятелна студия и представя добре дисертацията. 

Налице са и изискуемите публикации на автора. 

 Право на всеки автор е да избира своя езиков стил и изказ, но е необходимо той 

ясно да съзнава, че пренасищането на текста с оригинални, но чужди за българския 

език словесни обороти и „орнаменти” не само че не правят текста академичен, но могат 

да затруднят и най-мотивирания читател. Ако аз възприема оригиналния език на 

докторанта, то моето заключение би звучало по следния начин: „В резултат на 

концептуализацията на елементите на дисертацията и нейното финализиране в 

перспективата на нормативните изисквания стигнах до предположението, че сме в 

хипотезата на добре свършена работа”. Разбира се, аз няма да направя това и с 

убеденост ще заключа, че дисертационният труд на Добрин Станев е цялостно и 

завършено изследване, резултат от самостоятелна работа със собствени защитени тези 

и приноси и с богато информационно значение. На това основание предлагам научното 

жури да се обедини в решението си на Добрин Станев да бъде присъдена научно-

образователната степен „доктор”.  

 

 

София,        Доц. д-р Юлия Захариева  

09.06.2016 г. 


