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1. Важност на изследвания проблем  

Осъществяването на политиките на Европейския съюз поставя многобройни и 

сложни предизвикателства пред България. Сложността произтича от факта, че тези 

предизвикателствата са от разнообразно естество – икономическо, финансово, 

управленско и т.н.  Тази сложност е особено валидна за политиката на Европейския 

съюз в областта на околната среда, не само поради естеството на тази политика и 

сериозните икономически последствия от нейното прилагане , но и поради факта, че 

практически, всички политики на ЕС съдържат в себе си екологичен компонент. След 

скромното начало на политиката през 70-те години,  понастоящем Европейският съюз е 

глобален лидер в редица области на опазването на околната среда  и създател на 

мащабно законодателство в тази сфера. Интересът към анализиране на политиката на 

ЕС за опазване на околната среда е голям и съществуват многобройни изследвания и 

публикации по темата, но настоящата дисертация   е посветена на една все още 

неизследвана, но изключително важна за България  област. Докторант Добрин Станев е 

избрал и формулирал тема, подходяща за дисертационен труд: първо, темата е актуална 

и ще става все по-актуална, второ,  темата е  конкретна и с практическо значение, трето, 



тя  съдържа предизвикателствата на малко изследвани въпроси. Почти 10 години след 

членството на България в ЕС е съвсем логично да бъде изследвано  отражението на  

политиките на ЕС върху икономиката на страната и на отделните предприятия. 

Прочитът на предложения труд ни оставя без съмнения, че в него са анализирани 

важни, актуални и подходящи за докторантско изследване, въпроси.  

2.  Оценка на дисертационния труд  

2.1.Структура, съдържание и използвани методи  

Дисертационният труд на тема „Политиката на Европейския съюз в областта на 

околната среда и нейното въздействие върху икономиката на България“ е с общ обем 

329 страници, съдържа: увод, четири глави, заключение, библиография на използваната 

литература. Към дисертацията има и две приложения. Основната изследователска цел 

на дисертацията е да анализира въздействието на политиката в областта на околната 

среда върху икономиката, като емпирично изследва примери от икономиката на 

България. Подробно са формулирани и систематизирани изследователските задачи, 

които трябва да бъдат решени, за да бъде постигната основната цел на дисертацията.  

Избраната структура на дисертацията е логична и чрез нея е направен добре 

аргументиран и изчерпателен анализ. Избрани са подходящи изследователски методи. 

Следва  да се подчертае, че използваните количествени методи включват статистически 

анализ на събраните и обработени от автора над 3300 цифрови данни за всички 168 

български компании, които участват в Европейската схема за търговия с парникови 

емисии. За прилагане на качествените методи е използвано включено наблюдение от 

докторанта в четири дирекции на Министерството на околната. Подробно са 

изследвани  казуси за компаниите като информацията е събрана от интервюта с техни 

представители и от публично достъпни официални източници.  

2.2.Оценка на дисертацията и получените научни и научно-приложни резултати 

Дисертационният труд напълно отговаря на законовите изисквания – той е 

свидетелство, че авторът притежава задълбочени познания по темата,  познава теорията 

и академичната литература в изследваната област  и демонстрира висока способност за 

самостоятелно научно изследване. Безспорно е , че дисертацията съдържа оригинални 

приносни моменти и има  научно-приложни резултати.  



Като научен ръководител  бих искала да обърна внимание и на процеса на 

работа с докторант Добрин Станев през тригодишния период на неговата редовна 

докторантура. Най-доброто беше, че Добрин  Станев «се запали» по тази тематика и 

наистина в рамките на три години , няма да бъде преувеличено да твърдя, че стана 

експерт – премина както  през запознаване с академичната литуратура, документите на 

Европейската комисия, подробно анализиране на законодателството, така и конкретно 

проучване в Министерство на околната среда и водите  и в отделни предприятия. 

При оценката следва да се има предвид и сложността на темата. Известно е, че 

законодателството на ЕС в областта на околната среда е едно от най-обемистите.  Добрин 

Станев успя да проучи и анализира това законодателство, за да определи основните 

предизвикателства за държавата и предприятията, които произтичат от него. Докторантът 

проведе и количествено изследване по данните от Европейската схема за търговия с емисии 

за втория период на търговия и първите две години на третия период от изпълнението на 

схемата с цел да бъдат оценени ефектите от тази политика върху предприятията.  

Следва да се подчертае, че докторантът не разчиташе само на кабинетно проучване 

за осъществяване на своята дисертация. Първо, той проведе включено наблюдение в 

Министерството на околната среда, което му помогна не само да събере необходимата му 

информация, но и да вникне в практическото прилагане на тази  политика в България. След 

това направи теренно проучване, посещавайки лично шестте водещи компании и 

провеждайки интервюта с техни представители.   Тези стажове и теренни проучвания 

дадоха възможност наистина да бъдат изследвани в дълбочина поставените 

изследователски въпроси, да бъдат направени обобщения на получените резултатите и да 

бъдат формулирани  изводи относно въздействието на политиката на ЕС за опазване на 

околната среда върху икономиката на България, което представлява приносният елемент на 

дисертацията. 

Прочитът на представения труд ми дава основание да твърдя, че докторантът 

демонстрира  умения да анализира, да прави аргументирани  изводи и заключения и да 

предлага обобщения и препоръки. Изборът на темата изисква наличието на  

комплексни, задълбочени и системни знания не само  в областта на икономиката, но и в 

сферата на политологията, екологията, европейското право, дори чисто технически 

познания относно конкретните процеси на опазване на околната среда.  Това вече само 

по себе си е голямо предизвикателство, с което той е успял да се  справи. 



Дисертационният труд е доказателство за амбициозност и систематичност, за едно 

отлично начало на бъдеща творческа кариера.  

Тук могат да бъдат изброени редица достойнства на труда: задълбочени анализи, 

умело защитаване на тези, безспорно познаване на академичния дебат по изследваните 

въпроси и на документите на европейско и на национално равнище, професионален 

подход към изследването, умения за формулиране на изводи и обобщения. 

Докторантът има много добър език и научен стил, прецизен е по отношение на 

терминологията. Технически  дисертацията е оформена грижливо.  

Докторант Добрин Станев е използвал богата литература и информационни 

източници – общо 326  източника.  Използвани са  монографични издания и анализи, 

голям брой научни статии, документи, доклади, социологически и статистически 

изследвания, които имат отношение по темата на дисертацията. Всички материали са 

използвани добросъвестно, цитирани са правилно.  Следва да се посочи и фактът, че 

литературата обхваща както чуждестранни, така и български публикации по темата.  

Може да се направи изводът, че докторант Добрин Станев е проучил голям брой 

публикации и документи и демонстрира висока осведоменост по проблематиката, 

разглеждана в дисертационния труд. 

 

Авторефератът отразява коректно съдържанието на дисертацията, на 

направените изводи и препоръки. Той е подготвен грижливо и дава пълна представа за 

дисертационния труд, неговите цели, задачи и резултати.  

 

3. Приноси и публикации 

Напълно споделям приносите, посочени от докторант Добрин Станев в 

автореферата, дори смятам, че те са формулирани доста скромно и пестеливо. Според 

мен, на първо място следва да се посочи, че целият дисертационен труд  представлява 

принос към европейските изследвания. Самостоятелно приносно качество е 

систематизацията на тази не само много обемна, но и много динамична материя. 

Самата концепция за предприемане на това изследване и извършеният анализ имат 

приносен елемент.  Разбира се, следва изрично да бъдат посочени като приносни 

моменти количественият анализ на прилагането на ЕСТЕ и интерпретирането на 



получените резултати. Друг приносен елемент може да бъде намерен в изчерпателния и 

задълбочен анализ на прилагането на политиката на Европейския съюз за околната 

среда в България, както и типологизацията на ползите и разходите за предприятията от 

осъществяването на екологични инвестиции. 

Добрин Станев има четири публикации по темата на дисертацията. Всички 

публикации са в рецензирани издания – сборници  на Софийския университет и в сп. 

Международни отношения.  Оценявам положително всички публикации на Добрин 

Станев, които отразяват неговите творчески търсения по темата на дисертацията. 

 

4. Заключение 

Дисертационният труд на Добрин Станев е компетентно, професионално и 

завършено изследване, основано на отличното познаване на академичните дискусии и 

на конкретните български проблеми при прилагане на политиката на ЕС за околната 

среда. Той  демонстрира аналитични умения и творчески способности. Ясните задачи, 

които си поставя  докторантът също допринасят за целенасочеността на изследването. 

Дисертационният труд   показва   научната осведоменост и информационна култура на  

докторанта, както и неговите възможности за осъществяване на самостоятелно научно 

изследване. Самооценката за научните приноси  е точна и отговаря на действителните 

приноси. Авторът има научни публикации по темата на дисертацията. Всичко това ми 

дава основание за смятам, че рецензирания дисертационен труд отговаря на 

изискванията за присъждане на образователна и научна степен “доктор”.  

 

Въз основа на цялостната положителна оценка, посочените достойнства и 

конкретните приноси на дисертационния труд „Политиката на Европейския съюз 

в областта на околната среда и нейното въздействие върху икономиката на 

България“  , убедено подкрепям присъждането на образователна и научна степен 

“доктор” на редовния докторант в катедра „Европеистика“ Добрин Станев. 

 

 

1 юни 2016г.    проф.д-р Ингрид Шикова 

 


