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                           ОТНОШЕНИЯ“ 

 

                                                        С Т А Н О В И Щ Е 

                             от  доц.д-р Божанка Георгиева Неделчева 
                             Университет за национално и световно стопанство 

                         ОТНОСНО: Дисертационен труд за присъждане на образователна и  

                        научна степен  „доктор“ в професионално направление 3.6. Право, по      

                        научна специалност „Международно право и международни отношения“ 
                        Автор на дисертационния труд е Александра Йовчева Вълчева 
                        Тема на дисертационния труд „Развитие на Общата селскостопанска  
                        Политика на Европейския съюз след Договора от Лисабон“ 

 

   Дисертантът Александра Йовчева Вълчева се е обучавала по докторска програма към 
катедра „Международно право и международни отношения“  в Правно-историческия 
факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ , гр. Благоевград по научната 
специалност „Международно право и международни отношения“ за периода 2014 – 
2017 година. Александра Йовчева Вълчева е магистър по  право. Завършила е право в 
Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство през 
2012 г. Работила е като адвокатски сътрудник, юрисконсулт и като хоноруван асистент 
по учебните дисциплини Европейски и международни организации и Институционна 
система на Европейския съюз през 2017 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. 
Владее английски и гръцки език.Притежава положителни качества като отговорност, 
комуникативност, умения за работа в екип, креативност, професионализъм, стремеж 
към усъвършенстване.  
  Анализът на представения за защита дисертационен труд дава основание да се 
констатира, че научното изследване е посветено на актуална, интересна, значима, 
комплексна тема за общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 



Договора от Лисабон – Договора за изменение на Договора за Европейския съюз и 
Договора за учредяване на Европейската общност, в сила от 2009 г., което прави 
научното изследване дисертабилно и актуално. 

  Структурата на дисертационния труд е изградена логично и включва увод, четири 
глави, заключение, използвана литература и приложения. Обемът на дисертационния 
труд е 199 страници. Съдържа научен апарат и има направени 158 препращания. 
Използвани са 125 литературни източници на български език и на чужди езици, както и 
43 източника от Интернет. Структурата на изследването е насочена към разкриване в 
достатъчна степен на същността на селскостопанската политика, динамиката на 
нормативните промени в правната регламентация на селскостопанския сектор в  
Европейския съюз, съобразени със състоянието на селското стопанство в света и в 
Европейския съюз. 
Уводът съдържа замисъла на автора, който е вложил в избраната тема на дисертацията 
и в нейното съдържание, предмета, целта, основните задачи на научното изследване. 
Спазени са изискванията за актуалност на проблема в изследването.  

Първата глава проследява значението на Римските договори от 1957 г. за общата 
селскостопанска политика в обединяването на държави от Европа и съдържа 
характеристика на тази политика. Разглеждат се периодите на развитието й от 1957 г. 
до 2007 г. 
Втората глава изследва същността на селскостопанската политика на ЕС след 
подписването на Договора от Лисабон  и се посочват основни положения на този 
договор  като повишаване равнището на селскостопанското производство, нарастване 
на доходите на селскостопанските производители, гарантиране на цени на 
селскостопанската продукция, достъпни за всички производители, стабилизиране на 
пазара на селскостопанската продукция. Разглеждат се насоките на бъдещото развитие 
на Общата селскостопанска политика на ЕС и се анализират възможностите, които ще 
се прилагат в стратегически план в зависимост от промените в обстановката. 
Третата глава е посветена на приложението на Договора от Лисабон към държавите 
членки на ЕС с оглед на продължителността на тяхното участие в това обединение на 
държави от Европа. Изследват се стратегически комплексни цели на ЕС и развитието 
на Общата селскостопанска политика. Такива цели са : повишаване нивата на 
производителността във връзка с постиженията на научно-техническия прогрес; 
полагане на грижи са приоритет за осигуряване стабилността на пазара на 
селскостопанска продукция; създаване на разнообразна и качествена селскостопанска 
продукция. 
Четвъртата глава  разглежда тенденциите и перспективите на Общата селскостопанска 
политика при действието на Договора от Лисабон като договор за  изменение на 
Договора за Европейския съюз и  Договора за създаване на Европейската общност. 
Анализират се основни критики и противоречия в Общата селскостопанска политика и 
се изразява мнение от автора за аргументираност и основателност на много от тях.  



Заключението съдържа  синтезирано представяне на основните положения в научното 
изследване на дисертационния труд. Обосновано се представят проблеми на 
българското селско стопанство, породени и от трудностите по защита на интересите и 
идентичността на България като държава членка на Европейския съюз. 
Анализът на представения за защита дисертационен труд е основание за посочването на 
научни и приложни резултати от изследователския процес. 
Дисертационният труд е актуално, задълбочено, значимо за теорията и практиката 
научно изследване на въздействието на Договора за изменение на Договора за 
Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в 
Лисабон, върху формирането, осъществяването и развитието на Общата 
селскостопанска политика на Европейския съюз. 
Обосновано се посочва различието на влиянието на въведените правила за отделните 
държави членки на Европейския съюз и поставените пред тях предизвикателства. 
Основателно се посочва обвързването на общите мерки с мерките, насочени към 
борбата с изменение на климата, употребата на възобновяеми енергийни източници, 
опазване на биоразнообразието и др.на Общата селскостопанска политика на ЕС. 

Използвани са сполучливо много източници и литература, анализирани компетентно и 
професионално от автора на дисертационния труд и това е условие за научно 
задълбочено изследване  на изключително значим въпрос на Общата селскостопанска 
политика на ЕС.. 

Научните и научно-приложни приноси на дисертационния труд се проявяват както 
следва:                     

- Компетентно и обосновано за първи път в теорията и практиката се изследва 
изключително сложна, динамична, деликатна и от жизнено значение сфера на 
Европейския съюз като обединение на държави от Европа. 

- Попълва се празнота в българското научно-изследователско пространство за 
селскостопанската сфера и участието на България в ЕС. 

- Представен е комплексен сравнителен анализ за Общата селскостопанска 
политика на ЕС и се прави оценка на промените в развитието на тази политика 
след Договора за изменение на Договора за Европейския съюз и Договора за 
създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон през 2007 г. и  в 
действие от 2009 г 

- Констатира се диференциация и дискриминация при осъществяване на Общата 
селскостопанска политика и от финансов характер както по отношение на стари 
и нови държави членки, така и във всяка отделна държава членка по отношение 
на големи, средни, малки стопанства.  

- Аргументирано са формулирани тенденции и перспективи на Общата 
селскостопанска политика в Европейския съюз и се съдейства за ефективно и 



последователно преодоляване на несъвършенствата и недостатъците на Общата 
селскостопанска политика на Европейския съюз. 

Представени са пет публикации  от дисертантката, тематично свързани с темата на 
научното изследване. Разглеждани са актуални и значими за теорията и практиката 
въпроси и са докладвани на конференции и кръгла маса. 
Авторефератът на представения за защита дисертационен труд  „Развитие на 
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз след Договора от Лисабон 
с автор Александра Йовчева Вълчева е съставен прецизно, компетентно и в 
изпълнение на изискванията. Точно отразява съдържанието и структурата на 
дисертационното изследване и представя комплексно научните и научно-приложни 
резултати от научната разработка. Посочени са и научните и научно-приложни 
приноси на дисертационния труд. Оценката е категорично положителна. 
Могат да бъдат направени някои бележки и препоръки. Препоръчвам Александра 
Йовчева Вълчева да продължи с изследванията си и да анализира и в бъдеще 
състоянието на Общата селскостопанска политика и особено преодоляването на 
противоречия и несъобразности при действието на правила от Договора от Лисабон. 
Добре е да се избегнат някои редакционни несъответствия като Договор от Лисабон 
и Лисабонски договор с оглед  подготвянето на научната разработка  за публикация. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представеният за защита дисертационен труд съдържа научни, научно-приложни и 
приложни резултати, както и оригинални приноси в теорията и практиката и 
отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България /ЗРАСРБ/, на Правилника за прилагането на ЗРАСРБ и на Правилника на 
Югозападния университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград 

Убедено изразявам положителната си оценка на представения за защита пред 
научно жури дисертационен труд на тема „Развитие на Общата селскостопанска 
политика на Европейския съюз след Договора от Лисабон“ с автор Александра 
Йовчева Вълчева и предлагам на почитаемото жури да присъди образователната и 
научна степен „ДОКТОР“ на Александра Йовчев Вълчева по професионално 
направление 3.6  Право, научна специалност „Международно право и 
международни отношения“.   
 

19.06.2017 г.                                           доц.д-р Божанка Георгиева Неделчева 


