
С Т А Н О В И Щ Е  
от доц. д-р Йордан Петров Величков 
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на ЕС след договора в Лисабон“ 
 

на Александра Йовчева Вълчева, 
докторант към катедра „Международно право и международни 

отношения“ при Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 
Благоевград за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ 

по специалност „МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ 
ОТНОШЕНИЯ“ 

 
 
       Дисертацията под горното заглавие разглежда един изключително 
интересен проблем: сектора селско стопанство на ЕС след договора в 
Лисабон/ 2007/9. Това прави представения за защита дисертационен труд 
не само дисертабилен , но и актуален. 
        Дисертацията се състои от увод ,четири глави , заключение, 
използвана литература и приложения. Структурата й е подчинена на 
изискването да се разкрие в достатъчна степен същността на 
селскостопанския сектор, динамичните законодателни промени , които го 
регламентират, разбира се, съобразени с променящата се европейска и 
световна конюнктура. 
       В увода е изложен замисъла , който дисертантката е вложила в 
избраната от нея тема , предметът и целта на изследването . Спазени са 
основните изисквания за актуалността на проблема. 
       В първа глава на дисертационния труд в два параграфа се проследява 
значението на Римските договори от 1957 г. за общоевропейска 
селскостопанска политика , както и характеристика на тази политика след 
влизане в сила и прилагане в действие на тези нормативни документи . 
Разгледани са и периодите на нейното развитие от 1957 до 2007 г. 



        Втора глава се състои също от два параграфа. В първия параграф е 
разгледана същността на селскостопанската политика на ЕС след 
подписване на договора от Лисабон до днес. Развитието на тази политика 
в значителна степен е определено от неговите основни постановки като: 
       = повишаване нивото на селскостопанското производство ; 
       = повишаване доходите на селскостопанските производители; 
       = гарантирани цени на селскостопанската продукция, достъпни за 
всички производители; 
       = стабилност на пазара на селскостопанската продукция. 
        Вторият параграф от втора глава разглежда насоките за бъдещото 
развитие на ОСП. Акцентира се върху основните варианти , които ще се 
приложат в стратегически план с оглед на променящата се обстановка . 
       В трета глава се изследва приложението на договора от Лисабон към 
старите членки на ЕС , както и към новоприетите членки. Акцентът е 
поставен и върху стратегическите комплексни цели на ЕС и областта на 
ОСП като: 
       = повишаване нивата на производителността , свързани с 
постиженията на научнотехнологичния прогрес; 
       = приоритетни грижи за гарантиране стабилността на пазара на 
селскостопанска продукция; 
      = разнообразна и качествена селскостопанска продукция. 
       Четвъртата глава на дисертационния труд разглежда тенденциите и 
перспективите на ОСП при действието на договора от Лисабон , както и 
основните противоречия и критики към ОСП ,много от които са 
аргументирани и основателни , според дисертантката. 
      В заключението в сравнително синтезиран вид са представени 
основните тези на дисертационния труд. 
      Сполучливо формулираната тема на дисертацията носи в себе си 
позитива и е предпоставка за научно- практическата значимост на 
изследването. Много  доброто и сполучливо използване на 
многобройните източници и литература , които авторката анализира , 



спомага за първи път у нас научно да се изследва състоянието и 
развитието на ОСП на ЕС след договора в Лисабон. 
         Дисертационният труд е несъмнено сполучлив опит за изследване на 
една изключително деликатна , сложна и  динамична сфера на ЕС. Наред с 
достойнствата му трябва да се споменат и някои бележки и препоръки. 
Впрочем , част от тях направих по време на неговата разработка , които 
бяха взети под внимание от докторантката. Все още обаче недостатъчно се 
открояват личните оценки и анализи на мерките и процесите , свързани с 
прилагане на  Договора от Лисабон. 
       Въпреки това дисертационният труд , изследващ сравнително пълно и 
аргументирано многостранната и динамична дейност на 
селскостопанската сфера на ЕС , съдържа научно и научно- приложни 
резултати, които определят и приносния му характер в науката и отговарят 
на изискванията на Закона за развитие на академичния състав на 
република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния 
Правилник на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 
       Това ми дава основание да дам своята положителна оценка на 
дисертационния труд и предлагам на почитаемото жури да присъди 
образователната и научна степен „ДОКТОР“ на Александра Йовчева 
Вълчева по специалност „МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ 
ОТНОШЕНИЯ“ 
 
12.06.2017 г.                          доц. д-р  Йордан Величков 
 


