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                                              Относно: Дисертационният труд на Ванина СимеоновапКолева на тема: 

                                                               „Аналз на функциите на СТО“ 

 

 

                                            Докторантът Ванина Симеонова Колева е родена на 28.03.1981г.   в 

гр.Пловдив. 

                                            Завършва ЮФ на СУ през  2005 година. 

                                            Зачислена е като докторант на 01.03.2006 г 

                                            Отчислена е с право на защита на 01.03. 2009 г. 
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                                         Дисертационният труд ев обем от 262 печатни страници, обхващащи: 

Увод; 3 глави /9 параграфа и 21 подпараграфа/; Заключение;  Използвана литература и 5 

приложения. 

                                         Дисертационният труд е първото монографично изследване в тази област 

в българската юридическа литература. Анализът на функциите на СТО е свързан с нарастването 

на ролята на Организацията за създаването и поддържането на съвременната международна 

търговска система. 

                                        Задълбочено са изследвани и анализирани зачими във връзка с 

изследваната материя  въпросите относно: 

                                        -възникването и развитието на СТО; 

                                       - международноправен анвализ на функциите на СТО; 

                                       - структурата и функционирането на СТО. 

                                       Научните приноси на дисертационния труд са свързани с научния анализ 

на такива въпроси и произтичащите от тях приноси имащи научна и практико-приложна 

стойност  като: 

- Анализирането на резултатите от Урогвайския кръг като основа на 

съвременните принципи на международните търговски отношения; 

- Анализ на структурата и изпълнение на функциите на организацията като 

основа за реализация; 

- Разкриване на основните цели  на Организацията и развитието на 

многостранната система на международната търговия и 

международната търговска система като цяло; 

- Извежгдане на значението на функциите относно осигуряването на 

възможгност за преговори кактои значението на регионалните 

търговски преговори; 

- Научен анализ и извеждане на чначимостта на подобряване на 

нормотворческата функция на СТО; 

- Цялостният научен анализ на Функцията на Организацията относно 

търговската политика на дсържавите членки и изследване на 

подобряване на сътрудничеството между Организациянта, МВФ и 

Световната банка. 

                                          В заключение бих желал да отбележа, че  докторантнката е представила 

напълно завършен монографичен научно изследователски труд, който изцяло отговаря на 

изискванията на Закона за рвазвиитието на академичния състав на Република България и   
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Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени  и заемани на 

академични длъжности в СУ „Св.Св„Св. Кл. Охридски“  и поради което убедено давам своята 

положителна оценка и предлагам на научното жури да даде на Ванина Симеонова Колева 

образователната и научна степен  „доктор“ по научната специалност „международно право и 

международни отношения“. 

 

15.05.2014 г.                                                                    С уважение: 

София                                                                                                      /проф. Д.ю.н. Орлин Борисов/ 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             


