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СТАНОВИЩЕ 

 

 

от  доц. д-р Димитър Милчев Деков, доцент в 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  

(н.ст., име, презиме, фамилия – акад. дл. в научна 

организация) 

 

на дисертационен труд за присъждане на образо-

вателната и научна степен 'доктор'  

в област на висше образование 3. Социални, сто-

пански и правни науки 

професионално направление 3.6 „Право“ 

докторска програма „Международно право и междуна-

родни отношения“ 

Автор: Пламен Стоянов Георгиев 

Тема: Международноправна  уредба на статута на 

бежанците 

Научен ръководител: проф. дюн  Надя Георгиева 

Бояджиева - Пловдивски университет „Паисий Хилендар-

ски“ 

(акад. дл., н. ст., име, презиме, фамилия – научна 

организация) 

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Със заповед № Р33-3597/ 12.07. 2018 на Ректора на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски" (ПУ) съм определен  за член на научно-

то жури за осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на 

тема „Международноправна  уредба на статута на бежанците“ за придоби-

ване на образователната и научна степен ‘доктор’ в областта висше обра-

зование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направле-

ние професионално направление 3.6 „Право“, докторска програма „Между-

народно право и международни отношения“. Автор на дисертационния труд 

е Пламен Стоянов Георгиев – докторант  на самостоятелна подготовка към 

катедра Международно право, международни отношения и право на Евро-
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пейския съюз, с научен консултант проф. дюн  Надя Георгиева Бояджиева 

от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Представеният от докторанта Пламен Стоянов Георгиев комплект 

материали на хартиен носител е  в съответствие с Чл.36 (1) от Правилника 

за развитие на академичния състав на ПУ. 

Кратко описание на докторанта 

Г-н Пламен Стоянов Георгиев е завършил право в ПУ “Паисий Хи-

лендарски“ – гр. Пловдив. След завършването си започва работа като 

юрисконсулт. През 2007 спечелва конкурс за младши съдия, като след това  

работи като младши съдия в Окръжен съд Хасково. От 2017г. е Председа-

тел на Районен съд Хасково. Всичко това говори за сериозен практически 

опит на докторанта в разглежданите от него в дисертационния труд проб-

леми. 

2. Актуалност на тематиката 

Темата е особено актуална, като се вземат предвид особено актуал-

ни въпроси на миграцията в наше време. Проблемите на миграцията имат 

потенциала да играят решаваща роля в международните отношения. На 

европейско ниво успешното разрешаване на проблемите на миграцията се 

превръща  в централен въпрос за бъдещото развитие на Европейския съюз. 

На национално ниво също играят съществена роля в обществените проце-

си. От гледна точка на своя предмет въпросите на миграцията имат връзка 

със сигурността на държавите, а от друга страна касаят закрилата на осо-

бено уязвима група хора. 

Въпреки че, отделни въпроси, засегнати в труда, вече са били обект 

на отделни научни разработки, в българската правна литература няма ця-

лостен труд,  който да е посветен изцяло на обществените отношения и 

процеси, свързани с мигрантството и в частност международната 

закрила проблемите и предизвикателствата пред сигурността в гло-

бален и регионален аспект, свързани с тях. 

3. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Дисертационният труд се състои от съдържание, увод, пет гла-

ви с обособени отделни раздели в рамките на всяка от тях и заклю-

чение, списък на използваните съкращения, библиография - в обем 

от общо 257 стандартни машинописни страници.     

В глава 1ва авторът е разгледал мигранството в неговите раз-

лични проявни форми, като е поставил акцент върху едната от про-

явните му форми „лицата, които търсят убежище“.  Разледани са ос-
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новополагащите международноправни актове с очертаване на спе-

цификата в международните отношения и външнополитическа сре-

да, в която са приети. 

В глава втора авторът разглежда принципите на международ-

ното право, върху които е изградено правото на убежище: принципът 

на свобода на движение и емиграция, принцип на незаказуемост, 

принцип на равенство и еднакво третиране, Принцип на между-

народната солидарност, принцип на взаимност, Принцип на неп-

рекъснатост на пребиваването. Принос представлява анализът на 

правото на убежище, разгледано като основно право на човека и    

опитът да се очертае мястото му като част от общата система на 

правата на човека. В този смисъл е особено полезна и цитираната 

съдебна практика на българските съдилища във връзка със защита-

та на правата на лица, търсещи убежище.  

В глава трета авторът прави според мен сполучлив опит да из-

веде автономна квалификация на понятието „бежанец“ и „преслед-

ване“. Приносен в този смисъл е анализът на Конвенцията за статута 

на бежанците от 1951, Нюйоркският протокол протокол за статута на 

бежанците, както и правото на  ЕС в тази област. Като препоръка 

към автора при бъдещо отпечатване на дисертацията е да отбележи 

под линия практиката на Съда на ЕС по тълкуване на разпоредбите 

на Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани 

на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предос-

тавена международна закрила, за единния статут на бежанците или на ли-

цата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съ-

държанието на предоставената закрила.  

В глава четвърта най-ясно изпъква интердисциплинарния ха-

рактер на дисертацията. Разгледани са различните отношения с 

международен елемент, в които влизат мигрантите, като е направен 

анализ на различните източници, които уреждат отделните видове 

отношения. Анализирани са както стълкновителните норми в специ-

алните конвенции, така и норми, които се прилагат към социални и 

други права на бежанците.  Принос в този смисъл представлява  

анализа на съдържанието на правните норми, на правата и задъл-

женията на бежанците, според Конвенцията за статута на бежанците 

от 1951 г. и европейското законодателство и тяхното систематизира-
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не, с оглед по - пълно очертаване на личния статут на бежанците, 

както и анализът на приложимостта на международното частно пра-

во, по отношение на частноправни отношения със страна лица, тър-

сещи, респ. получили закрила, привнасящо международен елемент в 

тях.. В тази част г-н Георгиев е съобразил бележките, които бяха 

направени при предварителното обсъждане на труда. 

Част пета на дисертацията е посветена на анализ на процеса 

на произнасяне по молбите за международна закрила. Приносен 

момент в тази глава е оригиналният анализ относно правното 

действие на акта на признаването на статута на бежанец и статута 

на субсидиарна закрила – декларативно или конститутивно.  

 

 

4. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

В документите на докторанта г-н Георгиев присъстват и статиите, ко-

ито той е написал по време на докторантурата. Запознах се с тях и ги оце-

нявам положително.  

5. Автореферат 

Авторефератът може да се оцени положително. Той обхваща основ-

ните моменти от докторската работа и отговаря на изискванията, които са 

представени пред него. 

6. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните прино-

си и резултати 

Въпреки че материята е разглеждана изключително сполучливо 

през призмата на практическия опит на докторанта, не е много цити-

раната българска съдебна практика, която е добре позната на г-н 

Георгиев.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на изложеното считам, че представеният дисертационен 

труд на Пламен Стоянов Георгиев на тема „Международноправна  уредба 

на статута на бежанците ” отговоря на всички изисквания на Закона за раз-

витие на академичния състав в Република България, Правилника за прило-

жението му и ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ в ПУ „Паи-

сий Хилендарски“. Съчинението съдържа научни и научно-приложни резул-

тати, които представляват оригинален принос, разкрива задълбочените те-
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оретични знания на автора по специалността, както и способностите му за 

самостоятелни научни изследвания и творчески подход към проблематика-

та, включена в предмета на изследване. 

Затова давам своята положителна оценка и убедено предлагам на 

почитаемото научно жури да вземе решение за присъждането на Пламен 

Стоянов Георгиев на образователната и научна степен „доктор по право”. 

 

10.09.2018г. 
Гр. Пловдив 

 

Изготвил становището: /                             /

 ………………………………………...... 

(ак. дл. н. ст. име фамилия) 

 
 


