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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Диана Петрова Ковачева, доцент по международно право и международни 

отношения в Института за държавата и правото към Българската Академия на науки-

те 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор'  

в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.6 Право  

докторска програма „Международно право и международни отношения “ 

Автор: Стоян Панталеев Мемцов 

Тема: Актуални проблеми на международноправния статус на Косово  

Научен ръководител: проф. д.ю.н. Надя Бояджиева  

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Със заповед № P33 - 3147 от 12.07.2017 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски" (ПУ) съм определена за член на научното жури за осигуряване на процедура за защита 

на дисертационен труд на тема „Актуални проблеми на международноправния статус на Косово“ за 

придобиване на образователната и научна степен “доктор” в област на висше образование 3. Социал-

ни, стопански и правни науки, професионално направление 3.6 Право, докторска програма „Между-

народно право и международни отношения“;  Автор на дисертационния труд е Стоян Панталеев 

Мемцов – докторант в редовна форма на обучение към катедра Международно и Сравнително право 

с научен ръководител проф. д.ю.н. Надя Бояджиева от ВУЗ Пловдивски университет “Паисий Хилен-

дарски“. 

Представеният от Стоян Мемцов комплект материали на хартиен носител е в съответствие с 

Чл.36 (1) от Правилника за развитие на академичния състав на ПУ и включва следните документи: 

– молба до Ректора на ПУ за разкриване на процедурата за защита на дисертационен труд; 

автобиография в европейски формат; нотариално заверено копие от диплома за висше об-

разование (ОКС ‘магистър’); заповеди за зачисляване на докторанта и отчисляване с право 

на защита; заповед за провеждане на изпит от индивидуалния план и съответен протокол за 

издържан изпит по специалността с успех отл. 6. (отличен); протоколи от катедрени съве-

ти, свързани с докладване на готовност за откриване на процедурата и с предварително об-

съждане на дисертационния труд; дисертационен труд; автореферат; списък на научните 

публикации по темата на дисертацията; копия на научните публикации; декларация за ори-

гиналност и достоверност на приложените документи; справка за спазване на специфични-

те изисквания на съответния факултет; 

Докторантът Стоян Панталеев Мемцов е роден в гр, Пловдив през 1985 г. Средното си образо-

вание завършва през 2014 г. като възпитаник на Френската езикова гимназия, гр. Пловдив. Докторан-

тът завършва Юридическия факултет на Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски“ през м. 

май 2010 г. с общ успех от дипломата много добър (5.12). Зачислен е като редовен докторант в Юри-

дическия Факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 1 март 2013 г. и отчислен 
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с право на защита на 1 март 2016 г. Вписан е като адвокат през 2013 г. Владее отлично френски и 

английски език. Написал е три статии, свързани с темата на докторската му дисертация.    

 

2. Актуалност на тематиката 

 Трудът представлява задълбочено изследване на международноправния статут на Косово и 

още самото заглавие насочва към актуалните въпроси на поставения проблем. Дисертацията е акту-

ална, тъй като представлява цялостен преглед и анализ на статута на Косово в исторически план. На-

ред с това докторантът откроява съвременните проблеми, които съпътстват развитието на междуна-

родноправния статус на Косово, в последното десетилетие и до днес. Докторантът прави интересно и 

научно издържано представяне на статута на Косово като го поставя в контекста на по-общи пробле-

ми на международното публично право, а именно – държавата като субект на международното право, 

правото на самоопределение на народите, териториалната цялост на държавите, правото на компен-

саторно отделяне и употребата на сила в международните отношения. Докторантът е успял да открои 

темата в контекста на сложните и деликатни международни отношения, които я съпътстват. Същинс-

кият проблем за признаването на Косово отчита многото аспекти на тематиката, включително про-

теклия дебат, хронологията на отделянето и признаването, като поставя въпроса за прибързаността на 

признаването. Всяка глава завършва с изводи, които съдържат авторовото мнение по разгледаните 

проблеми. В този смисъл може да се направи заключение, че темата се отличава с високо ниво на 

актуалност в научно и научно приложно отношение, още повече, че в България няма други толкова 

задълбочени и всеобхватни изследвания на поставения проблем. Научната разработка има важно тео-

ретично и практическо значение. Тя е актуална и защото въпросът за признаването продължава да 

бъде важен от гледна точка на статута и на други подобни съвременни държави. Не на последно мяс-

то събитията, довели до възникване на проблема за статута на Косово са скорошни.  

3. Познаване на проблема 

Докторантът познава състоянието на проблема, което личи от точното хронологично изследва-

не, както и от разгледаните в отделните глави въпроси. Докторантът има задълбочени познания и по 

международно публично право, което личи от умелото включване на по-общи въпроси в конкретика-

та на научното изследване. Докторантът познава литературния материал и подхожда творчески към 

неговото представяне. Дисертацията съдържа подробна библиография в размер на 11 страници и в 

нея се съдържат различни и многообразни източници, свързани с темата на дисертацията. Това по-

казва отлично познаване на авторите, работили по сходни теми, както и на литературата по този въп-

рос.  

4. Методика на изследването 

Избраната методика на изследване позволява постигане на поставената цел и получаване на 

адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд. В дисертационния труд са използ-

вани различни научно-изследователски и методологически подходи, които са необходими поради 

широкообхватния и интердисциплинарен характер на разглеждания проблем. Методиката на изслед-

ване включва нормативния, историческо-хронологичния, логическо-аналитичен и системен подход, 

подкрепени където е необходимо от сравнителноправен анализ. 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 
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В структурно отношение дисертацията се състои от увод, изложение в пет глави, заключение,  

библиография  и две приложения. Основното съдържание е 365 страници, което заедно със заглавна-

та страница, съдържанието и библиографията прави обем от 387 страници. Дисертационният труд 

представлява сериозна научна разработка, която по задълбочен начин разглежда проблема за между-

народноправния статус на Косово. Авторът умело използва общи теоретични и практически пробле-

ми, като споделя собственото си мнение и изводи във връзка с поставените проблеми. Трудът е напи-

сан прецизно, с внимание към детайлите, правния език и терминологията. Всички необходими техни-

чески изисквания за оформяне на дисертацията и нейната структура са спазени. Отразени са бележ-

ките от вътрешната защита.  

Авторов принос е анализът на съществуването в международния обичай право на компенсатор-

но отделяне и определянето на отделни критерии за допустимост на това право, направени в Трета 

глава. Сериозен научен принос на труда е открояване на международноправния статут на Косово в 

контекста на дейността и отношенията с международни и регионални организации каквито са ООН, 

НАТО, ЕС и Съвета на Европа. Важен акцент е поставен във връзка присъединяването на Косово към 

тези организации и въпросът е изследван задълбочено и подробно. Тези приноси имат сериозно зна-

чение както от научна, така и от практическа гледна точка в контекста на международните отноше-

ния с Косово.  

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Кандидатът е приложил за разглеждане три свои публикации (едната е под печат към датата на 

предаване на становището). Две публикации визират въпроси, пряко свързани с Косово, като едната 

поставя на обсъждане проблеми свързани с прилагането на ЕКПЧ. Третата публикация е свързана с 

правото на самоопределение и прави преглед на практиката на Съда на ООН.  Публикациите са свър-

зани с темата на докторантурата и обогатяват нейното съдържание. Те са задълбочени и адекватно 

отразяват зададения обект на научно изследване. И трите статии са публикувани в научни сборници 

от авторитетни издания. Две от публикациите са резултат от изнасяне на научни доклади на научни 

конференции.  

Личният принос на докторанта личи в цялостната му дисертация както и в подбора и подреж-

дането на главите, в организацията на съдържанието и в изводите и личното мнение, което изразява в 

своя труд.   

7. Автореферат 

Съдържанието и качеството на автореферата отговарят на съдържанието и качеството на пуб-

ликацията. Авторефератът е подробен и отразява разгледаните в дисертацията въпроси както и ос-

новните аргументи на докторанта. Авторефератът отговаря на изискванията на правилника и отразява 

основните резултати, постигнати в дисертацията.  

8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Трудът на докторанта може да бъде използван както от изследователи на проблематиката за 

статута на Косово, така и от практици и дипломати в контекста на изработване на позицията на Бъл-

гария по международноправни проблеми.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, които 

представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на Закона за раз-

витие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ 

и Правилника на ПУ „Паисий Хилендарски“. Представените материали и дисертационни резултати 

напълно съответстват на специфичните изисквания на Юридическия Факултет, приети във връзка с 

Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ. 

Дисертационният труд показва, че докторантът Стоян Панталеев Мемцов притежава задълбо-

чени теоретични знания и професионални умения по научна специалност международно право и 

международни отношения като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на 

научно изследване. 

 

 Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното изследва-

не, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и 

приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен 

„доктор“ на Стоян Панталеев Мемцов в област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.6 Право, докторска програма „Международно право и 

международни отношения “ 

  

 

 

17.08. 2017 г.   Изготвил становището: .................................. 

    Доц. д-р Диана Ковачева 


