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С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р Николай Атанасов Марин, преподавател в Югозападния
университет „Неофит Рилски”- Благоевград

Със Заповед № 1480/ 06.06. 2014 г. на Ректора на Югозападния
университет „Неофит Рилски”съм определен за член на научно жури
за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Теодора

Симеонова Делисивкова, редовен докторант в научна област 3.6
Право, докторска програма „Международно право и международни

отношения”с дисертационен труд на тема:

Политиката за развитие на Европейския съюз и участието на

България

I.Биографични данни и справка за научната и образователна дейност

на кандидата

Теодора Симеонова Делисивкова е родена през 1977 г. в град София.

През 1996 г. завършва средното си образование в Девета френска езикова

гимназия „Алфонс дьо ла Мартин“. През 2003 г. се дипломира по

специалност „икономика” в Университет Париж-I Сорбоната, Франция, а

през 2005 г. се завършва специалност „Право” /задочно обучение/ в

Софийския университет „Св.Климент Охридски”.

Зачислена е като редовен докторант в Правно-историческия факултет

на ЮЗУ „Неофит Рилски” по Международно право и международни

отношения през м. май 2011 г. със заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит

Рилски” № 1062 /18.05.2011 г. Въз основа на представените документи

става ясно, че докторантът е изпълнил всички изсквания, свързани с

обучението в докторската програма по Международно право и

международни отношения. През учебната 2013/2014 г. е провеждала
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семинарни занятия по Международно публично право със студенти от

специалност „Право” /задочно обучение/.

Докторантът има три публикации, свързани с проблематиката на

дисертационния труд.

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на

представения дисертационен труд

Дисертационният труд разработен от Теодора Симеонова

Делисивкова на тема: Политиката за развитие на Европейския съюз и

участието на България е актуално, сериозно и задълбочено изследване с

обем от 233 страници, което се състои от увод, три глави на изложението,

заключение и използвана литература. Представената към дисертацията

използвана литература включва голям брой български и чуждестранни

литературни източници. При разработването на дисертационния труд е

използвана специализирана научна литература на български, английски и

руски език. В тази връзка следва да се отбележи, че обект на анализ в

работата са и по-важните международноправни актове, приемани в

рамките на Организацията на Обединените нации и сключваните

конвенции от Европейската общност, а впоследствие и от Европейския

съюз, със страните от Африка, Карибския регион и Тихоокеанския

басейн в областта на политиката за развитие.

В увода на дисертационния труд докторантът последователно

дефинира актуалността на темата, предмета, целите, задачите, тезата,

хипотезите и методологията, посредством която се доказва тезата на

изследването.

В глава първа от дисертацията се поставя акцент върху еволюцията

на политиката за развитие в европейски и глобален аспект. На с. 20

авторът, отбелзва че „Концепциите за развитието отразяват неизбежно
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определен избор на икономически, социални и политически цели, на които

се основава провежданата политика на развитието от държави и

организации”. В съответствие с тази констатация се анализират

теоретическите основи и концепциите, влияещи върху формирането на

политиката за развитие в средата на XX век. Анализът на теориите и

концепциите за развитие се опира на научните изледвания на авторитетни

представители на икономическата и политологичната школи. Поставянето

на основните на политиката за развитие в ООН е пряко свързано с

разработките на известни учени и практици, които са посочени в работата

Д.Оуен, С.Дел, Ян Тинберген, П. Пребиш и Ханс Сингер, Н.Калдор,

П.Розенщайн- Родан и М. Калецки. с. 46

В параграф трети на глава първа се представя влиянието на

неолиберализма при осъществяване на политиката за развитие в

Европейския съюз. Нещо повече, именно идеите на неолиберализма стоят

в основата за извършване на реформи в политика за развитие на ЕС,

изразяващи се в реализиране на две нови направления: „Реформата за по-

добро управление на политиката за развитие на ЕС се основава на два нови

подхода: 1) прилагане на селективност на помощта на ЕС към развиващите

се страни с цел борба с бедността; 2) подобряване на програмирането на

помощта и на целия процес на нейното прилагане.” с.74

Втора глава е посветена на Политиката на ЕС за развитие и приносът й

в международната политика за развитие. В тази част от дисертацията са

откроени основните етапи на еволюирането на политиката за развитие в

Европейската общност на основата на Учредителния договор от 1957 г.,

създаващ Европейската икономическа общност. Авторът констатира, че

при създаването на ЕИО, водещо място в политиката за развитие заема

традиционният подход спрямо развиващите страни, като основно място се

отрежда на търговско икономическите форми на взаимодействие. В края
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на 90-те години е налице промяна и прилагане на комплексния съвременен

подход към политиката за развитие. Този подход се отличава с реализиране

на широк набор от социално-икономически, екологични и хуманитарни

цели за глобално развитие, като голяма част от тях намират място и в

Целите на хилядолетието за развитие в рамките на ООН, в които ЕС заема

основна роля.

От правна гледна точка заслужава да се подчертае и анализът на

първичното законодателство на Европейския съюз по отношение на

политиката за развитие. Във втори параграф на глава втора се представя

правната регламентация и инструментариума на политиката за развитие

съгласно Договора за Европейския съюз от 1992 г. На с. 96 от дисертацията

докторант Делисивкова  отбелязва, че на основание чл. 208 от ДЕО са

посочени трите основни цели на европейската политика за развитие:1)

осигуряване на възможност за прогресивно въвеждане и участие на

развиващите се страни в световната икономика; 2) устойчиво

икономическо и социално развитие на слабо развитите страни, както и на

слабо развиващите се страни; 3) борба с бедността в развиващите се

страни.

Специално място в дисертационния труд е отделено на новите

моменти в правната уредба на политиката за развитие в Договора от

Лисабон. Посредством Договора от Лисабон се променя архитектурата на

Европейския съюз като се решава и въпросът относно неговата

юридическата правосубектност. Наред с това се засилва външната дейност

на ЕС, която получава нов импулс, чрез създаването на Европейската

служба за външни действия, даваща възможност за повишаване на

ефективността и външнополитическото присъствие на ЕС на

международната сцена и по въпросите на политиката за развитие.
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Съвсем логично трета глава от дисертационния труд засяга участието

на Република България в осъществяването на политиката за развитие на

равнище на Европейския съюз. Тази част от изследването е сериозен

принос за българската специализирана литература както с оглед

провеждането на многостранни външнополитически контакти в рамките на

международни организации, така и за подобряване на българския принос

при реализиране на тази специфична област от европейската интеграция,

която е дефинирана в чл. 4 от Договора за функционирането на

Европейския съюз. В параграф втори от глава трета се прави преглед на

българското законодателство както за произтичащите ангажименти за

държавите членки на ЕС, така и за финансовото осигуряване на политиката

за развитие. В тази връзка докторант Делисивкова, заявява че: „За новите

страни членки на ЕС, в това число и България изискването за участие в

колективната помощ за развитие на ЕС е определено на 0.33% от Брутния

национален доход на страната, но през 2013г. участието ни възлиза на

0.11% от брутния национален доход на страната, което е сигнал, че

страната ни следва да положи допълнителни усилия за постигането на тази

цел до 2015г. с.177

От горепосочените данни става ясно, че България трябва да повиши

значително участието си в политиката за развитие, за да се достигнат

заложените показателите за участие в колективната помощ, предоставяна

от ЕС.

На следващо място в глава трета се разглежда участието на

неправителствените организации в политиката за развитие на Европейския

съюз. Всъщност неправителствения сектор взима участие политиката за

развитие посредством създадената през 2009 г. Българска платформа за

международно развитие, която е част от мрежата CONCORD, включваща
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повече от 1600 неправителствени организации на равнище на Европейския

съюз.

III. Критични бележки и препоръки

Препоръчвам на Теодора Делисивкова да продължи в по-нататъшната си

работа да изследва проблемите, свързани с политиката за развитие като

представи модели за подобряване на участието на неправителствения

сектор в България по разглеждания въпрос.

IV. Заключение

Дисертационният труд, разработен от Теодора Симеонова Делисивкова

съчетава актуален характер и притежава редица приносни моменти.

Считам, че дисертационният труд отговаря на ЗРАСРБ, Правилника за

прилагане на ЗРАСРБ и Вътрешните правила на ЮЗУ „Неофит Рилски”,

поради което изразявам положителното си становище пред научното жури

за присъждане на Теодора Симеонова Делисивкова на образователната и

научна степен „доктор” по Международно право и международни

отношения.

20.06.2014 г. Член на научното жури:

гр. Благоевград /доц. д-р Николай Марин /


