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 РЕЦЕНЗИЯ 

от  

професор Благой Никитов Видин, д-р по право, НБУ 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

в област на висше образование3. Социални, стопански и  правни науки,  

професионално направление 3.6 Право,  

докторска програма „Международно  право и международни отношения“ 

 

Автор:  Пламен Стоянов Георгиев 

Тема: „Международноправна уредба на статута на бежанците“ 

Научен ръководител: професор д.ю.н.  Надя Бояджиева, ПУ „Паисий Хилендарски” 

 

1. Общо описание на представените материали 

Член съм на научно жури, назначеносъс Заповед № Р-33-3597/12.07.2018 г. на 

Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ в процедура за защита на дисертационния 

труд на Пламен Стоянов Георгиев – докторант на самостоятелна подготовка в 

Катедра „Международно и сравнително право“ (Международно право, 

международни отношения и право на Европейския съюз) при Юридическия 

факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Процедурата е за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование3. 

Социални, стопански и  правни науки, професионално направление                               

3.6 Право, докторска програма по „Международно  право и международни 

отношения“. 

Предоставеният ми от Пламен Георгиев комплект материали на хартиен и 

електронен носител в съответствие с чл.36 (1) от Правилника за развитие на 

академичния състав на ПУ  включва: 

– молба до Ректора на ПУ за разкриване на процедурата за защита на 

дисертационен труд; 
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– автобиография в европейски формат; 

– нотариално заверено копие от диплома за висше образование (ОКС 

„магистър“); 

– заповед на Ректора на ПУ за записване в докторантура; 

– заповед на Ректора на ПУ за провеждане на изпит от индивидуалния план и 

протокол за издържан изпит по специалността с успех много добър (5.25);  

–   заповед на Ректора на ПУ за разширен състав на Катедрения съвет за 

провеждане на вътрешно обсъждане;  

–   извлечение от Протокол на Катедрата по „Международно право, 

международни отношения и Право на Европейския съюз“ с решение на 

Катедрения съвет в разширен състав за готовност на труда за публична 

защита;  

– дисертационен труд; 

– автореферат; 

– списък на научните публикации по темата на дисертацията; 

– копия на научните публикации – три броя; 

– декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи; 

– справка за спазване на специфичните изисквания на Юридическия факултет на 

ПУ „Паисий Хилендарски“; 

– протокол от изпит по чужд език с оценка много добър (5.00); 

– заповед на Ректора на ПУ № Р-33-1479 от 30.03.2018 г. за отчисляване от 

докторантура. 

   

2. Кратки биографични данни за докторанта 

  През 2004 г. Пламен Стоянов Георгиев завършва с отличен успех специалност 

„Право“ в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“,гр.Пловдив. От  

2006 г. работи като юрисконсулт. През 2007 г. е назначен за младши съдия в 

Окръжен съд – Хасково, от началото на 2011 г. е съдия в Районен съд – Хасково. От 

м. юли 2017 г. е Административен ръководител – Председател на Районен съд – 

Хасково.  

  Със Заповед  № Р-33-1444 от 18.04.2017 г. на Ректора на ПУ „Паисий 

Хилендарски“, считано от 01.04.2017 г., е докторант на самостоятелна подготовка в 

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

професионално направление 3.6.Право, докторска програма „Международно право 
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и международни отношения“ с тема на дисертационния труд: 

„Международноправна уредба на статута на бежанците“. Темата еутвърдена  с 

Решение на ФС на Юридически факултет, протокол № 51/24.03.2017 г. и с научен 

консултант проф. д–р Надя Бояджиева. След решение на Факултетния съвет е 

отчислен със заповед на Ректора на ПУ № Р-33-1479 от 30.03.2018 г. с право на 

защита.   

 

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 

Актуалността на разработвания в дисертационния труд проблем и в научно, и в научно-

приложно отношение не подлежи на съмнение. Степента на актуалността на проблема се 

потвърждава от последното развитие на Общата миграционна политика, развивана от 

Европейския съюз и от изготвения в ООН Глобален акт. В същото време в българската 

правна литература почти отсъстват задълбочени изследвания за сметка на по-скоро 

популяризаторски изложения на  въпроса. 

 

4. Познаване на проблема 

Докторантът познава състоянието на изследваната тема. Неговите познания по 

международно  право са задълбочени.  

 

5. Методика на изследването 

Докторантът посочва, че в дисертационния труд са използвани нормативният, 

историческо-хронологичният, логическо-аналитичният и системен подход, като и  

сравнителен правен анализ. Потвърждавам използването на посочените методи в 

представения труд. 

 

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд се състои от  увод, пет глави с отделни съставни части, списък 

на използваните съкращения, заключение и списък на използваните източници и литература, 

в общ обем от 257  страници. 

В увода се обосновават изборът и актуалността на темата, посочват се научно-

изследователските цели и конкретните задачи на  дисертацията.  

Първа глава „Правото на убежище, като част от общата система на правата на 

човека - историческо развитие и характеристики, международни организации и 
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институции“прави анализ на понятието „право на убежище“. Тук се разглеждат 

международните организации, институции и органи, работещи по въпросите на 

убежището и миграцията. 

Глава втора „Принципи на международното право, свързани с правото на 

убежище“се спира върху принципите на международното право, свързани с правото 

на убежище и неговото упражняване. Сред тях сапринципът „non-refoulement“, 

принципът на ненаказуемост, забраната за дискриминация, принципът на равенство 

и еднакво третиране, принципът на международната солидарност, принципът на 

взаимността и принципът на непрекъснатост на пребиваването. 

Глава трета разглежда понятието „бежанец“. 

Глава четвърта „Права и задължения на бежанците“ е посветена на   

нормативната уредба – международна и национална, както и на съответната  

практика на съдилищата. 

Глава пета е озаглавена „Произнасяне по молбите за международна закрила, 

субсидиарна закрила“. В нея се разглеждат процедурите, прилагани при решаване 

на молбите на лица за закрила – статут на бежанец,хуманитарен статут и временна 

закрила. Направени са  предложения за усъвършенстване на международните 

актове. 

В заключението на дисертацията са обобщени изводите, до които е достигнато въз 

основа на анализираната материя.  

 

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Дисертантът посочва десет приноса в своя автореферат на страници 30 и 31. Приемам 

така направените приноси. За част от тях очевидно се има предвид новост в рамките на 

българската правна литература.  

 

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Дисертантът представя три публикации по темата на дисертацията.И трите публикации 

отразяват  резултати от научното изследване, съдържащо се в дисертацията. Не откривам  

използване и цитиране на статиите на докторанта в трудовете на други автори.  

 

9. Лично участие на докторанта 

Дисертационното изследване е самостоятелно и научните приноси и получени 

резултати са  лична заслуга на Пламен Георгиев. 
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10. Автореферат 

Авторефератът на 31 страници вярно и пълно представя  дисертационния труд с акцент 

върху постигнатите резултати и изводи. Отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника 

на ПУ.  

 

11. Критични забележки и препоръки  

Изследването е пълно и  изчерпателно. Нямам критични бележки.  

 

12. Лични впечатления 

Нямам лични впечатления от докторанта. 

 

13. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Научното изследване е първото ми известно в българската правна литература, което се 

опира в такава степен на съдебна практика. Този подход би следвало да се превърне в 

стандарт за обучение на студенти и практикуващи юристи. Ето защо публикуване на  труда 

ще бъде от несъмнена практическа полза.    

 

14. Заключение 

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

които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички  изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник 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 притежава задълбочени теоретични 

знания и професионални умения по научна специалност „Международно право и 

международни отношения”, като демонстрира качества и умения за самостоятелно 

провеждане на научно изследване. 
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Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, 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 Пламен Стоянов Георгиевв област на висше 

образование: 3 Социални, стопански и  правни науки, професионално направление 3.6 Право 

по специалност  „Международно право и международни отношения“. 

 

 

31 август 2018 г.    Рецензент: ............................................. 

   /проф. д-р Благой Видин/ 

 

 

 

 


