
СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Александър Рангелов,
член на научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност
„ДОЦЕНТ", обявен от ЮЗУ в ДВ. бр.21/15.03.2011 г.

Относно:научната, научно-приложната и професионално-академичната
дейност и продукция,представена от участниците в конкурса.

В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент",обявен от
ЮЗУ „Неофит Рилски" в ДВ. бр.21/15.03.2011 г. има един кандидат- д-р
Николай Марин,преподавател в ПИФ на Югозападния университет.
Научноизследователският и педагогически профил на д-р Николай Марин
,отразил разнообразните аспекти на активното му академично присъствие е
впечатляващ.Д-р Марин защитава академическата си претенция със солидни
научни продукти: монография „Юрисдикция на Съда на Европейския съюз в
пространството на свобода,сигурност и правосъдие"/2011 г./,учебник по
право на Европейския съюз /съвместно с Е.Савов,2009 г./,17 статии в научни
списания и доклади от 8 участия в национални и международни
конференции.Патосът на научните изследвания на д-р Марин е обсебен от
изследването на портфейла от права като част от пространството на
свобода,сигурност и правосъдие без вътрешни граници на Европейския
съюз.Значимостта на резултатите ,постигнати от г-н Марин са подкрепени и
от външни референции- референциите на сферата,в която най-пълно е
проследима и еволюцията на европейската интеграция и интензивното
формиране на правото на Европейския съюз.Качествено новият тип
взаимодействие между националните правни системи и правата на
гражданите на Европейския съюз,като установяване на общи
стандарти,хармонизиране на материалното и процесуалното наказателно
право,интегриране на общи инструменти за превенция на
трансграничнатапрестъпност и т.н. дефинира



предизвикателства,провокирали трайно изследователските усилия на д-р
Марин. .Ако всяко право трябва да бъде предмет на подходяща правна
защита и съдопроизводството е нормалния начин за осъществяване на такава
защита,то сериозното му и още повече продуктивно присъствие в
изследването на проблемите свързани с развитието на Съда на Европейския
съюз и най-вече, регистрираните научноизследователски продукти са
принос не само в науката, но и с нещо за просветляването на хоризонтите
пред предизвикателствата на „хармонизацията".

Свидетелство за траен научно-изследователски ангажимент на д-р Марин
към предизвикателствата,излъчвани от развитието на общото европейско
пространство са и сродни теми,свързани с правните
измерения,особености,тенденции и практики на формиране и развитие на
Общата външна политика и политика на сигурност на Европйския
съюз,респективно на Общата европейска политика за сигурност и
отбрана.Поредицата от публикации на д-р Марин в това проблемно поле
уплътняват профила му на сериозен изследовател.

По достойнство висока оценка заслужава и педагогическата дейност на д-
р Марин като преподавател по европейско право в ЮЗУ „Неофит Рилски" и
ПУ „Паисий Хилендарски".Професонално-академичните ангажименти на г-н
Марин са отрадна възможност и за трансфериране на нещо от постиженията
на научната му продукция в образователната практика.Срещата на двете
линии в академическата дейност на д-р Марин -продуктивната научно-
изследователска и не по-малко продуктивната педагогическа- представят
фигурата на динамичен,задълбочен изследовател и на комуникативно
креативен университетски преподавател.

Трайният изследователски ангажимент на д-р Марин към проблеми
,рефериращи особено важни теми на съдържанието на пространството на
свобода,сигурност и правосъдие на Европейския съюз позволява
дефинирането на научни резултати с приносен характер,очертаващи и
бъдещи тенденции в неговото развитие.Лансираните хипотези се радват на
солидна научна аргументацията да е защитима позицията на автора, че
значимите промени извършвани в юрисдикцията на Съда на Европейския
съюз са обещаващи за „по-ефективното развитие на пространството на
свобода,сигурност и правосъдие".В и чрез идентифицираните проблемни
зони е очертана и конкретиката в приносния характер на изследванията на д-
р Марин- в частност в анализа на проблемите на правната система и
компетентност на Съда на Европейския съюз по въпросите на
свободата,сигурността и правосъдието и перспективите на развитието й; в
обоснованата необходимост от създаването на специализиран съд по
наказателноправни въпроси в рамките на правната система на Европейския



съюз, защитено като реална последица" от увеличените правомощия на Съда
на Европейския съюз,"от интензивно развиващите се процеси на
сътрудничество и хармонизация на наказателното право между държавите-
членки; в активизираното съдебно сътрудничство , декларирано като пример
за преосмисляне на държавния суверенитет и промислено като увеличена
възможност на националната правна система,превръщаща я във
функционална част на неговото прилагане; в припознатото развитие на
вътрешната сигурност извън рамките на националните държави и
насочването й към Европейския съюз като приоритет в пространството на
свобода,сигурност и правосъдие.В своята комплексност,обоснованите научни
хипотези, свързани с развитието на юрисдицията на Съда на Европейския
съюз съществено обогатяват и развиват съществуващото знание.Обогатяване
на знанието е установимо и в онези сегменти от научната продукция на д-р
Марин, ангажирани с проблемите на общата външна политика и политика на
сигурност, респективно на общата политика на сигурност и отбрана на
Европейския съюз.

Особена отрадна е констатацията,че научните постижения на д-р Марин
не остават регистрирани само като капитал в полето на „чистата" наука,но
намират и валидизирани продължения,като конкретни практически
педагогически приложения в съответните програми на образователната
дейност

Сериозните научни постижения на д-р Николай Марин, записани в
правещата впечатление научна продукция, продуктивният трансфер в
научно-образователната практика и сериозните референции на
професионално академичната му дейност аргументират положителната
оценка на д-р Марин като участник в конкурса,отговарящ на изискванията за
заемане на академичната длъжност „Доцент".

Дата: 21.06.2011 г. Член на журито:
Проф. д-р АлександърТ%телов


